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 بسـ هللا الرحمف الرحيـ 

 مقدمة 

تأخر صدكر الطبعة الثانية مف كتابي ) العركض رقميا(، ىذه المادة تعطي تصكرا مناسبا عف العركض الرقمي لمف ىـ عمػ  
 مستكل معيف في المغة. كأصميا مكضكع  مسابقة تقدمت بيا إل  جائزة السمطاف قابكس.  

" كأكثػػر مػػا يعيػػب  كتػػب العػػركض القديمػػة  :ََِِأيػػار  ّّٕالمكقػػؼ ابدبػػي العػػدد يقػػكؿ اتسػػتاذ ميأػػيؿ أديػػب فػػي مجمػػة 
كالحديثة، أنيػا، عمػ  الػرمـ مػف مظػاىر العبقريػة، التػي لػـ يكأػؼ الخميػؿ عػف أسػرارىا، لػـ تحػاكؿ تحميػؿ العمميػة الذىنيػة التػي 

 " مكَّنت الخميؿ مف بمكغ ىذه القمَّة الرياضية التي ب تتأتَّ  إبَّ لألفذاذ
 . ىذه العبارة مف أعمؽ كأفضؿ ما قرأت حكؿ الخميؿ بف أحمد

 

 . العركض الرقمي أكؿ كمضمكف
تكؿ لمكتػد المجمػكع، دكف إىمػاؿ اللاصػمة بسػببيا ا ّلمسػبب كالػرقـ  ِأما الأػكؿ فيػك ابقتصػار عمػ  أبجديػة رقمػيف ىمػا الػرقـ

 . الكتد الملركؽ خصائصكدكف إىماؿ الخببي 
 فينبغي قبؿ الدخكؿ إليو اإلجابة عم  ىذه اتسئمة:، أما المضمكف

. ىؿ الذائقة العربيػة فػي كزف الأػعر ذات صػلات رياضػية دقيقػة مطػردةض العػركض الرقمػي كمػو مخصػص إلثبػات اإلجابػة -ُ
 بنعـ.

التػػي يغطػػي المسػػاحة يصػػكر ىػػذه الذائقػػة ك  .ىػػؿ لمخميػػؿ مػػني  أػػامؿ تنبثػػؽ منػػو أحكامػػو فػػي جزئيػػات البحػػكر كالتلاعيػػؿ،-ِ
 أممتيا مناى  المستأرقيفض كالجكاب : نعـ.

 ما ىك ىذا المني ض كما الدليؿ عم  صحتوض الجكاب ىك ىذا البحث بمجممو.-ّ
 فػي التػاريا العربػي كميػر العربػي إف كجد مثؿ ىذا المني  فيؿ سػبؽ أػرحو ض أزعػـ أف العػركض الرقمػي ىػك أكؿ محاكلػة -ْ

 ة ما ذىبت إليو.كقد أقمت الدليؿ عم  صح في ىذا الصدد.
 

كجكد مني  أامؿ لمخميؿ يتناكؿ خصائص الذائقة العربية بأػمكليا إٌف إطار ىذه الدراسة كمحكرىا كلحمتيا كسداىا  ىك إثبات 
أف الذائقػة كيتضػمف ذلػؾ إثبػات كبساطتيا كتميزىا ككؿ ذلؾ يعني أمكؿ كبساطة كتميز العػركض العربػي كمػني  الخميػؿ فيػو. 

قكاعد رياضية دقيقة أأبو ما تككف ببرنام  رياضي أكدعو الخالؽ سبحانو الكجدافى العربػي فضػبطت أكزانػو العربية  محككمة  ب
 بالنسػػبة لمذائقػػة فعمػػؿ عػػالـ العػػركضكأػػرحو كمػػا يضػػبط برنػػام  اللطػػرة فػػي النحمػػة ىندسػػة خميتيػػا. أمػػا الػػكعي عمػػ  البرنػػام  

 .بالنسبة لمنحمةكعالـ اتحياء 
حسب مكاصلات الخميؿ  ميؿ في التلاعيؿ كالبحكرالجزئية التطبيقية  الضابطة لمكزف، حسب قكاعد الخالعركض يتناكؿ القكاعد 

بيػػػذا الأػػػرط فػػػي مجػػػاؿ ) العػػػركض( . مػػػني  لمخميػػػؿ ىػػػك الػػػذم يضػػػ  مكاصػػػلات  مرتبطػػػةالعركضػػػٌي عمػػػ  ذلػػػؾ  امػػػةي كى ، كقي ليػػػا
إلػ  كد )العػركض( بالتزاميا بتمػؾ المكاصػلات. تخطػي حػدتجاكرىا، كب تكتسب التلاعيؿ أرعيتيا إب ك التلاعيؿ كأركط تناكبيا 

دكف الكعي عم  عالقتيا بالمني  يػؤدم إلػ  خمػط  كتأػكيو بػالغيف، سػاتطرؽ إلػ  أمثمػة عمييمػا فػي بالتلاعيؿ )عمـ العركض( 
رؼ التزاميػا بػو مػف ب الدراسة. ب عالقة لمخميؿ كب لمذائقة العربية بالتلاعيؿ إذا لـ تمتـز بمكاصلات مػني  الخميػؿ. ككيػؼ سػيع

 يعرفو أصال. 
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منيجيػتيـ الأػاممة فػي العػركض العربػي، كىػـ عمػ  حػؽ فػي ذلػؾ، فيكػذا تقتضػي العقميػة بالعركضيكف العرب لممستأرقيف  ييًقرٌ 
التلاعيػؿ كالبحػكر ب العممية لممستأرقيف. كلكف العرب كجؿ المستأػرقيف  يأخػذكف عػركض الخميػؿ كًنتىػؼو مػف المعمكمػات عػف 

رىا مني ، كب يالـ الغربيكف عم  ذلؾ، تف العرب ذاتيـ لـ يدرككا كجكد مني  لمخميػؿ. لمخميػؿ منيجػو كىػك اترقػ  لتنػاكؿ يأط
العركض العربي كىك الصحيح دكف سكاه. ذلؾ أف العركض العربي متميػز عػف اتعػاريض البأػرية كافػة كمػا سػأثبت فػي ىػذه 

 مني  لـ يقـ بتقديمو.  كفي ىذا الصدد أنقؿ قكليف:الدراسة. كمف أدرؾ مف العرب حتمية كجكد ال
لقد كاف أحد الضكابط المقيدة التي أثػرت عمػ  الملكػريف المسػيحييف الػذم حػاكلكا فيػـ اإلسػالـ ": " ُاتكؿ لمدكتكر إدكار سعيد 

أف محمػػدان كػػاف  -بطريقػػة خاطئػػة تمامػػان -ينبػػ  مػػف عمميػػة قياسػػية: مػػاداـ المسػػيح ىػػك أسػػاس العقيػػدة المسػػيحية، فقػػد افتػػرض 
ىذا المبدأ ينطبػؽ بتمامػو     كمف ثـ إطالؽ التسمية التماحكية "المحمدية" عم  اإلسالـ     لإلسالـ ما كانو المسيح لممسيحية

 "عم  عركض الأعر العربي الذم بدأت عممية تحديثو عم  أيدم المستأرقيف في عأرينيات القرف التاس  عأر تقريبان 

ىاؿ بعضيـ أف تتفتؽ العقمية العربية )البدكية( عف ىذا العمـ المفعـ بالذىنية  "   :ِمحيي الديف البرادعي لمدكتكر خالد كالثاني 
حتى ظير إلى الناس أف عمـ العركض عممية معقدة كمنظمة كتدؿ  كظؿ بيف استيتار حينان كتياكف حينان  الرياضية المعمقة كالمنظمة

كأف ىذا العمـ   كأنو ليس مجرد إشارات يستدؿ بيا عمى سميـ الكزف مف فاسده     ٖعمى كعي مكتشفو حتى لكأنو تجاكز بو عصره
 أعمؽ"المكتشؼ في البيئة العربية يدؿ عمى ما ىك 

بمحاكلة  تيديمولفيحاكؿ الطيبكف مف العرب كراء أساتذتيـ في الغرب االلتفاؼ عمى ىذا التفرد اإلبداعي كيضيؼ : " 
غة العربية كأنيا األخرل ككما كثرت النظريات المفترضة بال عمـ أك سند تاريخي حكؿ فرعية المإيجاد سكابؽ لو في اآلداب 

 " تنتمي ألصؿ ضاع
 

كجيؿ مالبيتيـ إف لـ يكف كميـ بأصؿ المني ، كاقتصار مف قاؿ بكجكد مني   ْإنكار بعض العرب كجكد مني  لمخميؿأٌدل 
صلحات ىذه بعض عم  التعميـ دكف السعي لأرحو إل  إأاعة عم  ثقافي كأدبي فيما يخص ىذا المكضكع، كقد تناكلت في 

مقاـ اتكؿ كىك طرح جديد العركض الرقمي مني  فكرم في ال الدراسة ما قاد إليو ذلؾ مف أخطاء ارتكبيا عركضيكف كبار.
و، كجٌدتو قائمة في طريقة تقديـ و بدكف فيـ سابقً ـ بحقي ليى يتـ تقديمو  بطريقة جديدة متسمسال عم  التكالي كالركاية، فال يي 

 المعمكمات المعركفة  بأكؿ يؤدم إل  بناء  تصكر متكامؿ عف مني  الخميؿ.
 

كمػػف محػاذير دراسػػتو أف يحكػـ قارئيػػو  ترميػػز مختمػؼ ب جديػػد فػي مضػمكنو.مػػف اعتػاد التلاعيػػؿ أنػو مجػرد تكػػرار ليػا بقػد يظػف 
مػػف يريػػد فيػػـ مضػػمكف ينبغػػي ل كقػػد كاجيػػت ذلػػؾ كثيػػرا. ض التلاصػػيؿ ميػػر ضػػركرم.عػػو بخمليػػة سػػكاه، فيقػػرر مسػػبقا أف بعميػػ

مػػ  عػػدـ  بػػدء مػػف أبجديتػػو عمػػـ جديػػد ب مجػػاؿ لليمػػو دكف التػػدرج فػػي دراسػػتو عمػػ  لمتعػػرؼ ييػػيء نلسػػو العػػركض الرقمػػي أف
الليػـ الػدقيؽ التسرع في الحكػـ عمػ  خمليػة التأػابو مػ  المعمكمػات السػابقة لديػو. كىػذا مػا يتطمػب الصػبر فػي الدراسػة كخاصػة 

معظـ مػف أبػدعكا فػي العػركض الرقمػي ىػـ ممػف ب سػابقة معرفػة ليػـ بػالعركض، كمػف كػاف يػتقف التلاعيػؿ ف جدا لمباب اتكؿ.

________________________________ 
1
 http://mail.algomhoriah.net/atach.php?id=3113 

2
 http://www.khaledalbaradie.com/print.php?id=689 

 ن التقطٌع الشعري لصفاء خلوصً. . نقالً عن فٖٙٓص  3ٖٙٔفتوحات العرب فً فرنسا لـ ك.رٌنو. المطبوع عام  (نقال عن
3
 بل وعصرنا وربما القادم من العصور 

4
 https://sites.google.com/site/alarood/laysa-elman 

http://mail.algomhoriah.net/atach.php?id=3113
http://www.khaledalbaradie.com/print.php?id=689
https://sites.google.com/site/alarood/laysa-elman
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يعتمد عم  تناسيو المؤقت لمتلاعيؿ لحيف إلمامو بأمكلية الرقمي ليعػكد لمتلاعيػؿ مالكػا ليػا يتصػرؼ بيػا بػدؿ  فإف فيمو لمرقمي
 ُأف تصكغ لو تلكيره. كتحسبا مف ىذا ابنطباع أفتح ككة عم  العركض الرقمي مف خالؿ ىذا الأكؿ 

 
كىك ما ب يمكػف تخطيػو ، كيحمػؿ الػدليؿ عمػ  تميػز العػركض العربػي عػف سػكاه  الخليؼك  الطكيؿالذم يبيف تناظرا بيف بحرم 

بصلتو ىيكميا )أم أنو ذك ىيئة ككػـ ( كالسػيادة فيػو لمييئػة عمػ  الكػـ. كىيكمٌيتػو ىػذه عبػارة عػف تضاريسػو عالـ مف أعاريض ال
ف سكاىا، بصلاتو الذاتية مف جية كما يقػرره السمعية التي يمكف نقميا إل  صكرة بصرية عمادىا الكتد الذم تتلرد بو العربية ع

 ظمف صلات اتسباب حسب مكقعيا منو كبعدىا عنو، فكأف دكره في العركض كالأػعر العػربييف ىػك ذات دكر اتكتػاد فػي حلػ
ػٌكف متحػرؾ بنيػار الػكزف. كمػا يعػرض مػف  ػٌرؾ سػاكف أك سي تضاريس اترض كمنعيا أف تميد. فمك أسًقط مف الكتػد أػيء أك حي

بو بعض المقاط  في اتعاريض الغربية بالكتد تأابو عػارض ب يأػمؿ كػؿ خصػائص الكتػد العربػي. ناىيػؾ عػف أف يمعػب تأا
 دكره في التحكـ باتسباب.

 

كزاف مف رؤية خميمية انبثاؽ ضكابط ىذه اتكمتابعة البدء بدراسة البحكر إلتقاف آلية الرقمي، كتممس دبلة اترقاـ عم  الكزف، 
بػيف  مػف آفػاؽ. أتعمػدكينبثػؽ منيػا كمػا تلضػي إليػو لالنتقاؿ إل  المكاضي  التي تتعمؽ بمنيجية الخميؿ كما يرافقيػا  أاممة تميد

اسػػتثارة بعػػض التسػػاؤبت حػػكؿ بعػػض مػػا يطػػرح ممػػا ب يػػؤثر تأجيػػؿ معرفتػػو عمػػ  فيػػـ المػػادة كالغػػرض مػػف ذلػػؾ حػػيف كآخػػر 
 استحضار التطم   لالتي بما يضمف ترابط المكاضي .

 

كآخػر العجػز مثؿ آخػر الصػدر بػدؿ العػركض  يكما سيالحظ القارئ أنني أستعمؿ عبارات ب تعتبر دقيقة في العركض التلعيم
كأكضػػح المبػػرر بيػػذا الخصػػكص  ِيبػػرره فػػالرقمي يعتمػػد مصػػطمح منطقػػة العػػركض كمنطقػػة الضػػرببػػدؿ الضػػرب، كلػػذلؾ مػػا 

 ح جدا. فميمتمس القارئ مبررا قد يجده أثناء تقدمو في الدراسة.بتس  الأر  وأفصمالتماسا لممعذرة في سكاه مما لك رحت 
________________________________ 

1 https://sites.google.com/site/alarood/kam-wa-hayaah 
ٕ
 أحكامها فً  التالٌة البحور صور فً والضرب العروض منطقتا تتوحد وبذلك للقطع ٌتعرض ال بوتد تبدأ التً المقاطع هً الضرب منطقة  

 تتكون( عروضه عصب جواز فً الوافر لمجزوء تمٌز مع) جمٌعا وفٌها. ومصطلحاتها وحدودها التفاعٌل عن النظر بغض األحكام ذات فتسودها
 الواحدة القاعدة هذه إلى أنظر.  مفاعْلتن مكافئ واآلخر مفاعلَتن مكافئ أحدهما ضربان لها وٌكون مفاعلتن=   فاصلة+  وتد من العروض منطقة
 من كل فً التفعٌلً العروض فً مختلفة بصور عنها التعبٌر ٌتم كٌف
  البسٌط مثال نؤخذ ذلك ولتوضٌح الكامل، وخامس رابع الوافر، وثالث ثانً البسٌط، وثانً أول ، المدٌد وسادس خامس

 ، فاعلْ  إلى فاعلن فٌه تصٌر مقطوع والثانً مثلها األول الضرب ضربان ولها فعلن، إلى فاعلن فٌها تصٌر مخبونة تامة البسٌط فً األولى العروض
=   مفاعلتن]  ذات حكما أنها تالحظ فإنك[  ٖ ٔ ٖ]  ٗ ٖ ٕ ٖ ٗ[ =  فِعلُنْ  ـعلن]مستف فاعلن مستفعلن:   البسٌط شطر فً أرقام ثالث آخر أخذنا لو
 ومن العرب، واساغها التفاعٌل عروض فً ترد لم الخلٌل بعد علٌه وردت صورا أن هذا التقعٌد توحٌد وروعة. الوافر مجزوء شطر فً[  ٖ ٔ ٖ

  المنسرح على الرومً ابن قول ذلك
 والوْعسُ  األجراعُ  تالقى حٌث      دْعـس دٌـارهمْ  مـن أُثَر   هـل
 اللّْعس الـجآذرُ  أٌنَ  أْطاللِ (    م)   الـــ فً الّرذٌّةَ  السائلِ  مخبّرُ 

https://sites.google.com/site/alarood/kam-wa-hayaah
https://sites.google.com/site/alarood/kam-wa-hayaah
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 .اللراىيدم كعقميتو الرياضية الخميؿ بف أحمد

 
فػي كػؿ البحػث الػذم يمثػؿ اسػتقرائي لمػني  الخميػؿ مػا كػاف مػف فضػؿ فيػك  َالعركض ىبة الخميؿ، كىػك أأػير مػف أف يعػرؼ

مني لمنيجو. كسأقتصر في الحديث عنو عم  ما لو عالقة بمنيجيتػو لمخميؿ، كما كاف مف خطإ فيك مني كيمثؿ سكء استقراء 
 كتلكيره.

ف كضػػكح دكر اترقػػاـ فػػي معجمػػو "كتػػاب العػػيف" مػػثالن ب يمكػػف إملالػػو. كىػػك دليػػؿ  تلكيػػر الخميػػؿ عممػػي رياضػػي . كاد
كالتباديػؿ كقػد جػاء فػػي  كاضػح لمغايػة عمػ  إفادتػو مػػف اترقػاـ فػي حصػر جػذكر الملػػردات العربيػة فالخميػؿ كػاف يعػرؼ التكافيػػؽ

:" كقيػػؿ بػػؿ أكممػػو كأنػػو بػػدأه بسػػياؽ مخػػارج الحػػركؼ ثػػـ بإحصػػاء أبنيػػة ُكتػػاب المػػدارس العركضػػية عػػف كتػػاب العػػيف مػػا يمػػي
اتأػػػخاص كأمثمػػػة اتحػػػداث اتسػػػماء فػػػذكر أف عػػػدد أبنيػػػة كػػػالـ العػػػرب المسػػػتعمؿ كالميمػػػؿ عمػػػ  مراتبيػػػا اتربػػػ  مػػػف الثنػػػائي 

ماسػػي مػػف ميػػر تكريػػر اثنػػا عأػػر ألػػؼ ألػػؼ كثالثمائػػة ألػػؼ كخمسػػة عأػػر ألػػؼ كاربعمائػػة كاثنػػي عأػػر" كالثالثػػي كالربػػاعي كالخ
 (. كىذا  يككف كالتالي:ُِ، ُّٓ، ُِْ)=

 النات  طريقة الحساب عدد اتبنية
 ٕٔٓ ِٕ×ِٖ "الثنائي سبعماية ككستة كخمسكف"

 ُٗ، ٔٓٔ ِٔ×ِٕ×ِٖ [ُٔٓٔٗ]الثالثي =
حػػػػػػدل كتسػػػػػػعكف أللػػػػػػا "كالربػػػػػػاعي أربعمائػػػػػػة ألػػػػػػؼ  كاد

 كأربعمائة
ِٖ×ِٕ×ِٔ×ِٓ= ََْ ،ُْٗ 

"كالخماسػػػي أحػػػد عأػػػر ألػػػؼ ألػػػؼ كسػػػبعمائة كثالثػػػة 
 كتسعكف أللا كستمائة"

ِٖ×ِٕ×ِٔ×ِٓ×ِْ ََٔ ،ّٕٗ ،ُُ 

 ُِ، َّٓ، ُِْ                               المجمكع
كأكتػػاد كفكاصػػؿ كاستقصػػ  جميػػ  إمكانػػات كعمػػ  ىػػذا الػػني  سػػار الخميػػؿ فػػي العػػركض فجمػػ  العناصػػر مػػف أسػػباب 

  اتكزاف الميممة كالمستعممة.

                                                                                                                                                                                        
 ذلك ومثل(  مفاعْلتن و مفاعلَتن) بمكافئً والعجز الصدر ٌنتهً[   ٕ ٕ ٖ=  ـمستفعلْ  تـ] مفعال متفعلن[ ....... ٖ ٔ ٖ=  تعلن ـمس تـ]مفعال متفعلن
 :التفاعٌل صور خارج(   هـٕٓ٘  -٘ٙٔ)  الضحاك بن الحسٌن العباسً الشاعر قول المقتضب على
 أرّجٌهِ  عطفه.       من أنا ما وحق ال --  تجنٌهِ  فً عون(... م...)وفر الجمال ٌوسف --  التٌهِ  من مطرق.....  بحبٌهِ  عالم

 ( نقال عف السيكطي في كتابو )بغية الكعاة(.َُُالمدارس العركضية ) ص   -عبد الرؤكؼ بابكر السيد  ُ
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 الباب األكؿ  

 أبجدية الرقمي

 الحركؼ في العربية  مف حيث الحركة ثالثة أصناؼ

 المتحرؾ، مثؿ ، ؿى ، ؾي ، ًب ، مى ، كً  -ُ
( كالراء في )فٍر( -ِ ـٍ  الساكف مثؿ الميـ في  )ل
 في )قاؿ( كالكاك كما في )فكؿ( كالياء كما في )ًجيؿ( ممدكد ، كحركؼ المد ثالثة ىي اتلؼ كما -ّ

اٍف  = ر   ق ق ُ ُ ٍُف ق =  –ا ق  – ُضى – ُـى  – ُرىمىضى

 ق ُ ُق  ُ ُىػٍ ق =  – ُكػى  – ُرى  –ا ق  – ُبى – ُميبىارىكىٍة = ـي 

 ق ق ُ ُق  ٍُف ق =  –م ق  – ًُع  – ُتى  –ٍس ق  – ُنىٍسػتىػًعػيٍف = فى 

 ّك  ِركضياف المقطعاف الع

العػػػركض عمػػػ  تجميػػػ  الحػػػركؼ فػػػي كممػػػات صػػػغيرة تتكػػػكف كاحػػػدتيا مػػػف حػػػرفيف أك ثالثػػػة، كىػػػذه الكممػػػات تسػػػم    تقػػػـك لغػػػة
 المقاط .

بسػػاكف أك  ب تبػػدأ بسػػاكف أبػػدا بػػؿ بمتحػػرؾ فكػػذلؾ ىػػذه الكممػػات الصػػغيرة تبػػدأ بمتحػػرؾ دائمػػا كتنتيػػي كلمػػا كانػػت المغػػة العربيػػة
 دائما  ممدكد

 عالمة سككف ) ىاء ملردة( –الرقـ كاحد ، كؿ ساكف أك ممدكد = ق  – ُ=  كؿ متحرؾ

 ِق =  ُ.......كٍؿ =   ٍؿ = ق...... ُؾي = ( عباره عف ؿٍ كي  )

ػ )  ِق =  ُ........ما =  ا = ق....... ُـى =  ( عبارة عف امى

 ّ=  ِ ُق =  ُ ُ......ٍؿ = ق .....فىكيٍؿ =  ُ.......ؾي = ُ( عباره عف ؼى =  ؿٍ فىػكيػ )

ذف فىكٍؿ =  ِفنحف نعرؼ أف كٍؿ =  ِ ُ=  ؿٍ ؼى كي  = ؿٍ فىكي   ّ=  ِ ُق=ُُ، كاد

مى  ) مىا =  ُ.......ـى = ُ(عبارة عف سى =  اػسى  ّ=  ِ ُق =  ُ ُ......ا = ق ..... سى

 ُظيكر الرقـ 
  

ك  ِتخػػػرج فػػػي أصػػػميا عػػػف الػػػرقميف ىمػػػا الرقمػػػاف المرجعيػػػاف فػػػي العػػػركض. كلكػػػف ىنػػػاؾ أرقامػػػا أخػػػرل ب  ّك  ِالرقمػػػاف 
 كلكنيا تعرض في صكر أخرل  ّ
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 الذم ب كجكد مستقال لو في كزف الأعر كلكنو يظير لعامميف سنعرفيما تاليا بإذف هللا. ُكأكليا الرقـ  
 ُ ُ ُ = رى ؾى ضى  رىكىضى =

تىا =  ِق = ُتا =   (ُ)ؾى =  ( ،  ُ)رى =    ّق =  ُ ُ، ضى
 

    ُ ُ ّ ِ=  تا ضتا رى ؾى   : فمثالكميما كاف ترتيب 

 
  ٖ ٔ ٔ( =  ٖ= ه 1 1 ـا) َضتَــثم   (  ٔ -) َك   ثم(  ٔ -) َر   هكذا  المقاطع  لو رتبنا هذه 

 
  ه ٔ ٔ ٔ ٔ =  ا َر َك َض تَ   َرَكَضتَا =   وهذه المقاطع معا هً كلمة 

 
 : ٌلً للكلمة كما ننظر  أن  . كان ذلك تمهٌدا واألصل  ٖ ٔ ٔ=  ر ك ضتا  =
  

 (ٖ=  ه ٔ ٔ = اَضتـ نحن نعرف أن كل ساكن هو بالضرورة نهاٌة مقطع وإذن )
  

 ٖ ٔ ٔ( =  ه ٔ ٔ ) ٔ ٔ ( =ا َض تَ  ) َر كَ  ركضتا =
  

 ٖ ٔ ٔ ٖ( =  ـَا ـ تـ( َر َك ) ضَ  ـا فإذا قلنا : ) هَُما رَكَضتا ( = )هُـ َمـ
  

 ٖ ٔ ٖ( =  ـا َضـَك  ( َر ) ـا ـهما َرَكضا = )هُـ مَ 

  
 ُمف متحركات نرمز لكؿ منيا بالرقـ  ّكما زاد عف  ّأك  ِكؿ ساكف أك ممدكد نياية لمقط  

 ُ ُ ُ= رى ؾى ضى  رىكىضى = 
 ِ ّ ُ( =  عٍ  رً  ( ) ا تى سى  ) ـي  ميتىسارٍع =

 ّ ُ ّ=   ( ا ريىىػ ( ًء ) ا ضى ـى  ضمائريىا = )
= ( ِ=  ؽٍ  تى ( )ِ=  ٍس  ـي مستقبميييما = ) ػ ) ُ=ؿي   ُبى  ّ ُ ُ ِ ِ( = ّ= ػا ىػي مى

  
  

ٍف =    ُكى =     ّحسى
 ّ ُ ّ=   حسفٍ   حسٍف كى 

 ّ ُ ُ ّحسٍف كى كى حسٍف = 
 ّ ُ ُ ُ ّحسٍف كى كى كى حسٍف = 

 ّ ُ ُ ُ ّميبارىكىتيكيما = مبا رى كػى تي كيما = 
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 التقطي  
 

فنكتػػػب الصػػػكت الػػػذم يصػػػؿ لػػػألذف بغػػػض النظػػػر عػػػف الأػػػكؿ اإلمالئػػػي فػػػي كزف الأػػػعر نعتمػػػد عمػػػ  اتذف ب عمػػػ  سػػػكاىا 
 المتعارؼ عميو أك النحك أك اإلمالء.

  
 كىناؾ قكاعد كثيرة كلكف اتفضؿ أف نعكد نلسنا عم  كتابة ما تدركو اتذف، كب بأس مف تناكؿ  بعض اتمثمة

 
 

ـي مٌنا بال  تىتىنىٌقبي  قىنىاإذا ما الٌديار استٍصرخت بدىرىٍت ليا           كراًئ
  

ٍت  ِتٍص  ِرٍس  ّديا  ِمٍد  ّإذا   ّليا  ّدرٍت  ُبى  ّرخى

 ّقبك  ّتنٍؽ   ُتى  ّقنا  ِبٍؿ  ِنا  ّممٍف  ًُء  ّكرا 

 
ا إل  حٌينا        كنغرؽي في دافئات المن   سنرًج ي يكمن

 ّينا   ِحٍي  ّإل   ِمٍف  ّعييىٍك  ًُجػ  ّسنٍر 

 ّمين    ِتٍؿ  ّفئا  ِدا  ّقيلي  ُرى  ّكنٍغ 

ذا صحكتي فما أقٌصري عف ندلن      ككما عممًت أمائمي كتكٌرمي  كاد

ُ ّ ّ ُ ّ ّ ُ ّ ّ 

 ندفٍ  رعفٍ  صً  أقٍص  فما تي  صحكٍ  إذا ك

 ريمي تكٍر  كى  ئمي أما تً  عمـٍ  كما ك
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إف اسػػتقرت ككضػػحت فػػي الػػذىف تؤسػػس ىػػذه الػػدكرة لترسػػيا ملػػاىيـ أساسػػية سػػتتكرر فػػي كػػؿ مكاضػػي  العػػركض ا تيػػة كىػػي 
 سمس ما بعدىا.



 
 

 9 
 

  المتدارؾ

ـٍ يزؿ ٌإنو الػػبيدؽي  ٌيران ل  داـ ذاؾ اتخ الطػيبه المغدؽي . . . . خى
 

 العجز  الصدر

ذا دا طٍ  كىؿٍ  مى يٍ   ًدقك ميغٍ  ًيبيؿٍ  طىيٍ  أخي فٍ  خى ؿٍ  لىـٍ  ًيرى  دىقك بىيٍ  نىييؿٍ  إفٍ  يىزى

ِ ّ ِ ّ ِ ّ ِ ّ  ِ ّ ِ ّ ِ ّ ِ ّ 

 ىذا الكزف يسم  ) بحر المتدارؾ ( كنالحظ عميو:
 
 ّك  ِأنو مككف مف الرقميف/ المقطعيف   – ُ
 يسم  السبب ِالرقـ/المقط    -ِ
ًتدٍ  ّالرقـ/ المقط   -ّ  يسم  الكى
 )أك اللػردم مػف الزكجػيمتناكباف كىذه خاصية أساسية في كؿ بحكر الأػعر العربػي كىػي التنػاكب بػيف  ّك ِأف الرقميف  -ْ

ف أئت فقؿ بيف اللردمأصؿ زكجي كما سيتضح بعد قميؿ ( ك    األحمرك  األزرؽ. كاد
 ىك الرقمي اللردم الكحيد أصالةن  ّكالرقـ 

 أبدان ) يالحظ المكف اتحمر( ّ ّكنتيجة ليذا التناكب بيف الزكجي كاللردم ب يجتم  الرقماف  -ٓ
 العامة كىي القاعدة اتىـ في العركض العربي.تضميما ) ؽ ت ع ( = قاعدة التناكب  ٔك ٓالبنداف  -ٔ

لنتذكر ىنا أف المقط  يعني في العركض العربي السبب كالكتد كىذا مختمؼ عف تعريؼ المقط  في المسانيات. حيث يعتبركف 
 كب يتميز الكتد عندىـ بأخصية مستقمة. ِكالمقط  الطكيؿ  ُالمقط  القصير 

 الؿ استعراض كزف كافة اتبيات لنعرؼ مدل ثبات أك تغير المقط :فمنحاكؿ استقراء خصائص المقاط  مف خ
 
ـٍ يزؿ ٌإنو الػػبيدؽي  -أ ٌيران ل  داـ ذاؾ اتخ الطػيبه المغدؽي . . . . خى

كػػذا أدبان ىيك ب ييسبىؽي  -ب   ىك في عٍمًمػو نىلىره كحدىهي. . . . كى
 جػ = كىك في خميؽو قدكة تقتدل . .  طاب في ذاتو، طيب عرقيو

 
 العجز  الصدر البيت

ذا دا أ طٍ  كىؿٍ  مى ـْ  ِيَرفْ  َخيْ   ًدقك ميغٍ  ًيبيؿٍ  طىيٍ  أخي  َدقك َبيْ  َنُيؿْ  إفْ  َيَزؿْ  َل

 بقك ُيْس  َكال ىػُ  َدَبفْ  أَ  كذا كَ   دىك كحْ  َفُرفْ  فَ  ِميي ِعؿْ  َكفي ىػُ  ب

 ُقيك ِعرْ  ِيُبفْ  َطيْ  ِتيي ذا بفي طا  َتدل ُتؽْ  َكُتفْ  ُقدْ  ُلؽ   خُ  َكفي َكىػْ  جػ
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 العجز  الصدر البيت

 ّ ]ِ[ ّ ِ ّ ِ ّ ِ  ّ ]ِ[ ّ ِ ّ ِ ّ ِ أ

 ّ ]ِ[ ّ ُ ّ ُ ّ ُ  ّ ]ِ[ ّ ُ ّ ِ ّ ُ ب

 ّ ]ِ[ ّ ِ ّ ِ ّ ِ  ّ ]ِ[ ّ ِ ّ ُ ّ ِ جػ

 
 نجد المقاط  التالية 

 
 إسمو كصلاتو المقط  التسمسؿ

ًتد : ب يتغير أبدا كب يتجاكر منو اثناف )  ّ ُ  ( ب  كجكد ليا ّ ّكى

 ُأم حذؼ الساكف فيصير  لمزحاؼسبب بحرم )خليؼ ( قابؿ   ِ ِ

 سبب ثابت ب يتغير كمير قابؿ لمزحاؼ  ]ِ[ ّ

 
دكف زحػاؼ فػي أم مقطػ  مػف مقاطعػو ( أيػة قصػيدة  حتػ   ِلـ ترد عمػ  ىػذا البحػر بيػذه المقػاط  جميعػا ) مػ  كجػكد الػرقـ 

دكف زحػاؼ  ِزمف الخميؿ، كليذا لـ يعتبره الخميؿ بحرا.  كعم  حد عممي فميس عميػو بمجمػكع ىػذه المقػاط  )مػ  كجػكد الػرقـ 
 ما نظـ أخيرا كتغمب عميو ماية ابحتجاج العركضي. في أم مقط  مف مقاطعو(  أية قصيدة باستثاء 

نما أذكره تنو يمثؿ اإليقاع البحرم الصافي بخصائصو  في مقابؿ إيقاع الخبب.كخصائصو كما سيأتي  كاد
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 المتقارب
 

 أخي، جاكز الظالمكف المػدل -أ

ٖ ٕ ٖ ٕ ٖ ٕ ٖ  

 فحؽَّ الجياُد، كحؽَّ الفػِدا  

ٖ ٕ ٖ ٔ ٖ ٕ ٖ  

ـْ  -ب   يغصبكَف الُعركبػأنتركُي

ٖ ٔ ٖ ٕ ٖ ٕ ٖ ٔ 

 ػَة مجد األبكَِّة كالسػػػؤددا؟  

ٖ ٕ ٖ ٔ ٖ ٕ ٖ  

 كليسكا ِبَغْيِر صميِؿ السيػكؼِ  -جػ

 ٖ ٕ ٖ ٔ ٖ ٕ ٖ ٔ 

 صدل  أك  ُيجيبكَف صكتنا لنا  

ٖ ٕ ٖ ٕ ٖ ٕ ٖ  

 
 في المقاط  كخصائصيا.ىذا الكزف يسم  بحر المتقارب كىك كما سنرل مف أسرة بحر المتدارؾ كيأترؾ معو 

 ٖ ٕ ٖ ٕ ٖ ٕ ٖ...........  ِ ٖ ٕ ٖ ٕ ٖ ٕ ٖككزنو في ىذه الصكرة = 
 بالمكف الرمادم كنضيلو إل  جدكؿ المقاط  المتقدـ ِكفيو كما ترل في آخر الصدر مقط  مف صنؼ جديد ىك السبب  

 
 إسمو كصلاتو المقط  التسمسؿ

ًتد : ب يتغير أبدا كب يتجاكر منو اثناف )  ٖ ُ  ( ب  كجكد ليا ّ ّكى

 ُسبب بحرم )خليؼ ( قابؿ  لمزحاؼ أم حذؼ الساكف فيصير  ٕ ِ

 سبب ثابت ب يتغير أبدا كمير قابؿ لمزحاؼ ]ٕ[ ّ

ذا ظير فمو حكـ  ٕ ْ ذا كاف في آخر الصدر فقد يظير كاد  ُكىك في اتممب يككف  ِسبب كامف كاد

 
ثمة عالقة قرابة بيف المتقارب كالمتدارؾ فكالىما يحكياف المقاط  ذاتيا بالترتيػب ذاتػو كالخصػائص ذاتيػا مػ  فػارؽ كاحػد يبينػو 

 الجدكؿ التالي :
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 العجػػػػػػز  الصػػػػػػدر 

 ّ ِ ّ ِ ّ ُ ّ   ِ ّ ض  ِ ّ ِ ّ ِ ّ  المتقارب

 ّ ِ ّ ِ ّ ُ ّ ِ   ّ ض  ِ  ّ ِ ّ ِ ّ ِ المتدارؾ

 
   ٕ ٖ ٕ ٖ ٕ ٖ ٕ ٖ ٕ 

 بَ  عرك نؿْ  ِصبك يغْ  ُكُيـْ  رُ  َأَنتْ   أنتركيـ يغصبكف العركبَػ   الصدر المتقارب

  عرك نؿْ  ِصبك يغْ  ُكُيـْ  رُ  َأَنتْ  قؿْ  قُؿ أنتركيـ يغصبكف العرك    الصدر المتدارؾ

  ددا سؤْ  ِتَكْس  كَ  أُُبكْ  دؿْ  َتَمجْ   ػَة مجد األبكَِّة كالّسؤَددا  العجز المتقارب

  ددا سؤْ  ِتَكْس  كَ  أُُبكْ  دؿْ  َتَمجْ  بَ  بَة مجد األبكَِّة كالّسؤَددا العجز المتدارؾ
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 ساعة البحكر –دكائر الخميؿ 
 

 لك كضعنا أرقاـ الكزف ىذه عم  أريط كرمزنا إل  كؿ مقط  بحرؼ عم  النحك التالي:
 

 أ ح ز ك ىػ د ج ب أ كزف البحر  البحر 

 أ ح ز ك ىػ د ج ب  أح  زك ىػ د  جػب     المتقارب

  ح ز ك ىػ د ج ب أ ح زك ىػ د  جػب أ   المتدارؾ

 
ثـ لللنا الأريط عم  أكؿ دائرة فإننا نسير في نلس المسار في اقتلائنا لمقاط  البحريف كاللارؽ الكحيد أف المتدارؾ قد بدأ قبؿ 

 ِالمتقارب بمقط  كاحد أ = 
 فعمو الخميؿ عندما قسـ البحكر إل  دكائر حسب تأابو مقاطعيا كانتظاـ تتابعيا عم  محيط دائرة.كىذا ىك بالضبط ما 

 ككؿ أسرة بحكر تضميا دائرة كاحدة تحمؿ اسما يميز كؿ دائرة.
 كالدائرة التي تأمؿ ىذيف البحريف المتدارىؾ كالمتقاًرب تحمؿ اسـ ) دائرة المتلؽ (.

احد يمكف أف يساعد عم  اقتلاء العالقات بيف ىذه الدكائر في أكؿ دعكتو سػاعة البحػكر كقد جمعت دكائر البحكر في أكؿ ك 
 المتلؽ ( كما ىك مأركح عم  الرابط : –كىذه الدائرة فيو ىي الدائرة الصغرل )أ 

 
1/f2-larood/r3/Home/r8https://sites.google.com/site/a 

 
إحاطػػة القػػارئ بأػػمكلية فكػػرة الخميػػؿ عػػف العػػركض  مػػا تضػػمنو مػػف أػػرح لسػػاعة البحػػكركيقصػد باإلأػػارة ىنػػا إلػػ  ىػػذا الػػرابط ك 

العربي، كما تبينيا ىذه الساعة أك الدكائر تلصيال فػي المتػدارؾ كالمتقػارب، كبأػكؿ عػاـ فػي البحػكر اتخػرل لمرجػكع إلييػا بػيف 
 الحيف كا خر.

ائر باعتبارىػػا اسػػتنتاجا مػػف البحػػكر تقمػؿ كجيػػة النظػػر التقميديػػة التػػي سػػادت العػػالـ العربػػي منػػذ الخميػػؿ إلػػ  اليػػـك أػػأف ىػػذه الػػدك 
كالتلاعيؿ ب أصال يمثؿ تصكرا كميا عند الخميؿ انبثقت منو البحكر كالتلاعيؿ ككسيمة أرح كتكضيح، كيمثؿ ذلػؾ قػكؿ اتسػتاذ 
ػػي الخميػػؿ ( تحػػت عنػػكاف الػػدكائر الخمػػس لبحػػكر الأػػعر  :" لػػيس فػػي ىػػذه  محمػػكد مصػػطل  فػػي كتابػػو ) أىػػدل سػػبيؿ إلػػ  عممى

ر أػيء جديػد فػي عمػـ العػركض كب ىػي تأػمؿ عمػ  قاعػدة أك رأم فػي العمػـ لػـ يمػر بػؾ ............. كميمػا يكػف مػف الدكائ
 أمر ىذه الدكائر فإنيا طرفة مف طرؼ العركض ."

كتػػب   :" كأكثػػر مػػا يعيػػبََِِأيػػار  ّّٕالمكقػػؼ ابدبػػي العػػدد فػػي مجمػػة  يػػذكرنا ىػػذا الكػػالـ بقػػكؿ اتسػػتاذ ميأػػيؿ أديػػب
لـ تحاكؿ تحميؿ العممية  كالحديثة، أنيا، عم  الرمـ مف مظاىر العبقرية، التي لـ يكأؼ الخميؿ عف أسرارىا، العركض القديمة

 " .لألفذاذالرياضية التي ب تتأتَّ  إبَّ  الذىنية التي مكَّنت الخميؿ مف بمكغ ىذه القمَّة
ألػػـ يتنبػػو أحػػد تىميػػة الػػدكائر فتنػػاكؿ العػػركض العربػػي مػػف خالليػػا معتمػػدا المقػػاط  ككحػػدات لمػػكزف ميػػر مقيػػد نلسػػو بحػػدكد 

 التلاعيؿ ض
 ( حيث يقكؿ :ِْٔص - ٔبم  فعؿ ىذا ابف عبد ربو في كتابو العقد اللريد  )ج

https://sites.google.com/site/alarood/r3/Home/r8-1/f2
https://sites.google.com/site/alarood/r3/Home/r8-1/f2
http://www.awu-dam.org/mokifadaby/373/mokf373-004.htm
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 كصؼ عميـو بالعركض خابٍر        فاسم  فيذم صلة الدكائٍر 

 خمسه عمييٌف الخطكط كالحمؽ      دكائره تعيا عم  ذىف الحذؽٍ 

 دبئؿه عم  الحركؼ الساكنة        فما ليا مف الخطكط البائنة

 دبلة لممتحركػػػػػػاًت         كالحمػػقاًت المتجكفاتً 

 عالمة تعد لمسقػػػػػكط       كالنقط التي عم  الخطكط

 كمثؿ ذاؾ مكق  الػػتراقبً        كالتقطتاف مكض  التعاقب

 
ثـ بدأ بالتلاصيؿ التطبيقية كىي ضركرية كلكنػو لػـ يعمػؿ عمػ  ربػط تمػؾ التلاصػيؿ بالػدكائر، بأػكؿ  كلكنو تكقؼ عند ىذا الحد

لكػاف ثمػة تػكازف بػيف الحلػظ كالتلكيػر. بختمػؼ اتمػر تػـ ذلػؾ كلػك  منيجي يبػيف عالقاتيػا كمكػاف كػؿ منيػا فػي اإلطػار العػاـ. 
 لـ  يتـ فساد مني  الحلظ كحده.كلكنو 

 
دكائر البحكر تبيف العالقات بيف بحكر الدائرة الكاحدة حسب ترتيب مقاطعيا عم  المحيط، كجمعيا في ساعة البحكر يبيف 

 ّإل   ّ ِ ّكؿ  زحاؼ العالقات بيف الدكائر المختملة كبحكرىا جميعا، كذلؾ حسب الخكاص العامة لمحاكر الساعة فمثال 
. كينبغي لمدارس أف يستحضر ىذه الساعة في دراستو لكؿ بحر يممس كحدة بنية في كؿ البحكر الحأك مستساغ في  ّ ُ

  العركض العربي.
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 اتصؿ كالزحاؼ كالتأصيؿ

ىػك الصػكرة القياسػية لػو كمػا تظيػر عمػ  سػاعة البحػكر ) دكائػر الخميػؿ ( كالتػي تتجسػد فييػا قاعػدة   -عمكمػا  – أصؿ البحػر
 التناكب العامة بيف الزكجي كاللردم.

 مثاؿ :
 ..........ىذا مطابؽ لألصؿ ّ ِ ّ ِ ّ ِ ّأخي جاكز الظالمكف المدل = 
كيبػػدك ظاىريػػا فػػي ىػػذا  الزحػػاؼكىػػذا يسػػم   ُإلػػ   ِ...ىنػػا تحػػكؿ الػػرقـ ّ ِ ّ ِ ّ ُ ّ أخػػي خػػرؽى الظػػالمكف المػػدل =

 ّ ُ ّالكزف خرؽ لقاعدة تناكب الزكجي كاللردم يتمثؿ في كجكد ثالثة أرقاـ فردية ىي 
 ّ ِ ّ ِ ّ ُ ّكلكف لدل تمكيف الكزف بحيث يحمؿ كؿ رقـ لكف أصمو يبدك الكزف ىكذا  

 فما عالقة ذلؾ بالتناكب بيف الزكجي كاللردم زرؽ اتك  اتحمرحيث يظير لدينا تناكب  بيف 
كيقػػـك كػػؿ  ِأصػػمو  ُاتمػػر الػػذم يعنػػي أف الػػرقـ اتزرؽ بأنػػو كػػؿ رقػػـ زكجػػي أكمػػف أصػػؿ زكجػػي. نعػػرؼ الػػرقـ الػػذم بػػالمكف 

 منيما مقاـ ا خر.
 كىذا يسم  التأصيؿ ِأصمو  ُ(  التي تنص عم  أف الرقـ  ِ/ُكىنا نستعمؿ القاعدة  ) ؽ 

 ُإل   ِالزحاؼ : تحكؿ الرقـ 
 ) أصمو ( ِإل   ُالتأصيؿ : إعادة الرقـ 

   ّ ِ ّ ِ ّ ِ/ُ ّيمكف بدكف ألكاف أف نكتبو :   ّ ِ ّ ِ ّ ُ ّفالكزف 
 ِأصمو ُأف الرقـ  ِ/ُكنعني ب 

 ّ ِ ّ ِ ّ ِ ّيصبح  ِ/ُبالتأصيؿ حسب ؽ  ّ ِ ّ ِ ّ ُ ّزف كنقكؿ إف الك 
 

 مجزكءات البحكر 
ر تامػػا أك مجػػزكء، كالجػػزء يعنػػي ابنتقػػاص مػػف المقػػاط  اتخيػػرة لمأػػطر بأػػكؿ تلصػػمو كتػػب العػػركض كمػػا كرد عػػف يػػأتي البحػػ

 المتقارب  كصكره كمثاؿ تمثمو اتكزاف التي إل  يسارىا خانات فارمة في الجدكؿ التالي الذم يستعرض العرب كابجتزاء 
 

 العجز  الصدر ـ

ُ ّ ِ ّ ِ ّ ِ ّ ِ  ّ ِ ّ ِ ّ ِ ّ ِ 

 ق ّ ِ ّ ِ ّ ِ ّ  ِ ّ ِ ّ ِ ّ ِ ّ ِ

ّ ّ ِ ّ ِ ّ ِ ّ ِ  ّ ِ ّ ِ ّ ِ ّ  

ْ ّ ِ ّ ِ ّ ِ ّ ِ  ّ ِ ّ ِ ّ ِ ِ  

ٓ ّ ِ ّ ِ ّ     ّ ِ ّ ِ ّ    

ٔ ّ ِ ّ ِ ّ     ّ ِ ّ ِ ِ    
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التخػاب إف أػاء  في آخر العجز في آخر صػكره التسػاؤؿ. جػكاب ىػذا كتقصػيمو سػيأتي فػي مكضػكع ِ ِيثير التساؤؿ مجيء 
 .هللا كىك مف مكاضي  الأمكلية

 مثاؿ عم  العالقة بيف بحرم المتدارؾ كالمتقارب كتحكيؿ أحدىما لآلخر 
 في أكؿ كؿ أطر كما تقدـ كىذا تذكير بو. ِبزيادة مقط    -أ

 
 ّ ِ ّ ِ ّ ِ ّ  المتقارب

 ّ ِ ّ ِ ّ ِ ّ ِ المتدارؾ

 
 فحقَّ الجهادُ، وحقَّ الفـِدا    أخي، جاوز الظالمون المـدى  المتقارب

 ـَم حقَّ الجهادُ، وحقَّ الفـِدا ثَْمـ   أخي، جاوز الظالمون المـدى يا المتدارك

2 3 2 3 2 3 2 3   2 3 2 3 1 3 2 3  

ِة والســـؤددا؟    أنتركُهْم يغصبوَن العُروبـ  متقارب  ـةَ مجد األبوَّ

ِة والســـؤددا؟ بـَ   سنتركُهْم يغصبوَن العُرو هل متدارك  ـةَ مجد األبوَّ

2 3 1 3 2 3 2 3   1 3 2 3 1 3 2 3  

 
 مف أكؿ كؿ أطر  ّبإنقاص مقط   - ب

 قٍؿ الجيادي، كحؽَّ اللػًدا فحؽٍ    جاكز الظالمكف المػدل أخي المتقارب

 المتدارؾ : جراحةن 

 المتدارؾ : تجميال

 

 جاكز الظالمكف المػدل 

 جاكز الظالمكف المػدل

 الجياد كحؽ اللدا قؿٍ    

 ما الجياد كماذا اللدا 

 ِ ّ ِ ّ ِ ّ    ِ ّ ُ ّ ِ ّ  

ـٍ يغصبكفى العيركبػ أنتػٍ  متقارب   دى اتبكًَّة كالسػػػؤدداض تىمٍجػ   ػركيي

 المتدارؾ : جراحةن 

 المتدارؾ تجميال

ـٍ يغصبكفى العيرك بػػ   ركيي

 فيـي )ك( يغصبكف اتيل 

 كالسػػػؤدداضدى اتبكًَّة   

 فاتبٌكةى كالسػػػؤددا

 ُ ّ ِ ّ ِ ّ  1   ِ ّ ُ ّ ِ ّ  

 المقصكد بالجراحة حذؼ ما يزيد مف الحركؼ بغض النظر عما ينت  مف خمؿ في النص. 
المقصكد بالتجميؿ التعديؿ الضػركرم فػي أقػؿ الحػدكد الػذم ندخمػو عمػ  الػنص الػذم حصػمنا عميػو فػي مرحمػة الجراحػة ليػؤدم 

 ما.معن  
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 الخبب اإليقاع اتزرؽ
 (  أف سيدنا عميا كـر هللا كجيو قاؿ إف الناقكس يقكؿ كذكر أبياتا منيا: ُّٗص  –ييحك  )الكافي 

 
 لسػنا نػدرم مػا فػٌرطػنا   يا ابف الدنػيا مٍيالن مٍيالن  -أ 

ٍكػػنا   ما   مف يكـو   يمضي عٌنا -ب   إب   أكى     مٌنػا    ري
 

 العجز  الصدر البيت

 ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ  ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ 

 نا َرطْ  َفرْ  ما  رم َندْ  نا  َلْس   ال َموْ  َلفْ  َموْ  يا ُدفْ  َندْ  َيبْ  أ

ـْ  ِمفْ  َيكْ  ِمفْ  ما ب  نا ُرؾْ  نا ِمفْ  ىى َأكْ  ال إؿْ   نا َعفْ  ضي َي

 
 الخببكىذه أكل  خصائص فييا أبدا .  ّكتد كب   ِأسباب نالحظ أف المقاط  كميا 

 حسنا لنقرأ البيت اتكؿ م  بعض التغيير 
 
 لسػنا نػدرم مػا فػٌرطػنا   يا ابف الدنػيا مٍيالن مٍيالن  -أ

 لسػنا نعرؼي مػا فػٌرطػنا   يا ابف الدنػيا مٍيالن مٍيالن  -ب 
 أبػدان نجػيؿي كٍيؼى فػرىطػنا   يا ابف الدنػيا مٍيالن مٍيالن  -جػ
 

 التغيير في العجز كالنصاف في )ب(  ك )جػ(  صحيحا الكزف. فٍمنىرى ماذا تغير 
 

 بخصكص ىذا الجدكؿ كحده فمنأر لمساكف بالمكف اتحمر كلممتحرؾ بالمكف اتسكد:
 
 ان طٍ رى  ٍر فى   ام مر  دٍ ن ان ٍس لى  لسػنا نػدرم مػا فػٌرطػنا  -أ 

 ان طٍ رى  ٍر فى   ام ًرؼي   ٍ ن فىسى  يٍ ك لسػنا نعرؼي مػا فػٌرطػنا  -ب 

ٍطػنا -جػ   ان طٍ ر  فىؼى  يٍ كى  ىىؿي   ٍ ن فٍ دى  أىبى  أبػدا نجيػؿي كىٍيؼى فػىرى

 ُُقد حؿ محمو حرؼ متحرؾ    ق ُنالحظ في الخانات المظمة أف الحرؼ الثاني الساكف 
 فالزحاؼ في الرقمي يقتصر عم  حذؼ الساكف كىذه ثانية صلات الخبب. فال زحاؼ في الخببكلكف عدد اتحرؼ ب يتغير 

 كيبق  مجمكع اتسباب ثابتا . أسباب كيؼ ض
أم الػذم فيػو كتػد   –ق كىذا يسم  بالسبب الخليؼ كىك يرد في كؿ بحكر الأػعر. ) اإليقػاع البحػرم  ُمر بنا أف السبب =  
ّ ) 
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كىػذه ثالثػة صػلات الخبػب فػي مقابػؿ اإليقػاع البحػرم  فيو ّب كتد الخبب  ليس بحرا مف بحكر الأعر بؿ ىك إيقاع قائـ بذاتو 
 الذم يحكم أكتادا كيمحؽ أسبابو الزحاؼ.

 
ذف فنحف في الخبب أماـ سػبب جديػد كىػك عبػارة عػف متحػركيف  ذف فلػي الخبػب (ِ)كىػذا اسػمو السػبب الثقيػؿ كرمػزه  ُُكاد . كاد

متكافئػاف ) بينيمػا تكػافؤ خببػي ( تنيمػا كجيػاف لمسػبب الخببػي المختمػؼ  ( ِ)= ُُكالسبب الثقيػؿ  ِق = ُالسبب الخليؼ 
بخػط تحتيػا كعنػدما نػرل ىػذا الرمػز نعػرؼ أنػو   ِكمػا سػيمي تلصػيمو، كلنسػتعمؿ رمػزا لمسػبب الخببػي   ِعف السػبب البحػرم 

 ِبأحد الرمزيف كب يقبؿ التحكؿ إل  سػكاه كفػي ىػذه الحالػو نكتبػو  ـأحيانا فإف السبب الخببي يمتز ، ك  (ِ)أك  ِيمكف أف يككف 
حسػػب الكجػػو الػػذم يمزمػػو. كا ف نسػػترج  جػػدكؿ المقػػاط  السػػابؽ كنضػػيؼ إليػػو المقػػاط  التػػي اسػػتجدت معنػػا. كفػػػي  (ِ)أك 

 التعبير رقميا عف كزف الخبب ثمة طريقتاف سمعية كأكزاف البحكر، كخببية تقتصر عم  الخبب دكف سكاه.
 (ِ)=  ُ ُأك   ِق =  ُ= أما الخببية فيي تقـك كما تقدـ عم   تقسيـ الكالـ إل  مقاط  كؿ منيا 

 
 أبػدان نجػيؿي كٍيؼى فىػرىطػنا الأطر

 ان طٍ ر  فىؼى  يٍ كى  ىىؿي   ٍ ن فٍ دى  أىبى  التقطي  الخببي باتحرؼ

 قُ قُ ُُ قُ ُُ قُ قُ ُُ التقطي  الخببي بالساكف كالمتحرؾ

 ِ ِ (ِ) ِ (ِ) ِ ِ (ِ) التقطي  الخببي باتسباب الخليلة كالثقيمة

 ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ الخببي برمز السبب الخببيالتقطي  

 ق ُق  ُ ُ ُق  ُ ُ ُق  ُ ق ُ ُ ُ الخببي بجم  كؿ سببيف متجاكريف

  (ِ )ِ ((ْ) ِ (ِ(= )ْ)) ِ (ِ(= )ْ)) ِ ِ  =ْ 

 ْ ((ْ) ((ْ) (ْ)) الكزف بجم  كؿ سببيف متجاكريف

 يلتحاف يمينا (( حسب مكقعيما. أك يسارافجعمناىما قكسيف )) يلتحاف  ُُفي السطر المظمؿ كأننا  ضغطنا 
 أكردت ىذه الصيغ بالتلصيؿ تنيا سترد بيذه اتأكاؿ مستقبال.

كػػػاف ذلػػػؾ بخصػػػكص التقطيػػػ  الخببػػػي. كلكػػػـ كيػػػؼ كنػػػا سػػػنقط  الأػػػطر السػػػابؽ حسػػػب السػػػم  كنػػػا اعتػػػدنا عمػػػ  التقطيػػػ  فػػػي 
 الماضي. حسنا ، )ما يمي خاص بالتقطي  السمعي(

ٍط نا =   ِ ّ ُ ّ ُ ِ ّ ُأبػدان نجػيؿي كٍيؼى فػرىطػنا = أى بدٍف نٍ  ىػى ليكىٍي ؼى فرى
 كمف الميـ جدا ىنا لمحاضر كالمستقبؿ أف نليـ معن  المكف اتزرؽ.
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  ّ ُ كالبحرية  ّ ُالخببية 
 ّ ِذات اتصؿ  ّ ُفي اإليقاع البحرم لدينا 
 ّ ِتنيػا لػك كانػت كػذلؾ لجػاز أف نضػ  مكانيػا  ّ ُكالتػي ب يمكػف أف تكػكف   ِ ِالتػي =  ّ ُفي اإليقاع الخببػي لػدينا 

مػدمر لمػكزف فػي  ِ ِالتػي يجػكز أف تػأتي  ِ ِفي اإليقػاع البحػرم =  ّ ُكىذا فيو تدمير لمكزف في الخبب، كما أف اعتبار 
 اإليقاع البحرم. فمنمثؿ لذلؾ.

 
 ّ ِمف أصؿ  ّ ُبحرم  ِ ِتكافئ  ّ ُخببي   اإليقاع

 لسػنا نػعرؼي مػا فػٌرطػنا 

ِ ِ ِ ُ ّ ِ ِ ِ  

 اليائمػةْ   بكت بػو ُرّب ليػؿ  

ِ ّ ِ ّ ُ ّ ِ ّ 

 

 لسػنا نػدرم مػا فػٌرطػنا يصح في الكزف

 ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ    بالتكافؤ

 اليائمػةْ   ىامت بػو ُرّب ليػؿ  

 ّ ِ ّ ِ ّ ِ ّ ِ   بالتأصيؿ

 

 فػٌرطػنالسػنا ندرم الذم  يحطـ الكزف

ِ ِ ِ ِ ّ ِ ِ ِ 

 اليائمػةْ   تبكي بػو ُرّب ليػؿ  

ِ ّ ِ ّ ِ ِ ِ ّ 

 
 مف اتىمية بمكاف فيـ ىذا الجدكؿ لما لو مف تأثير مستقبال.

 الخبب زكجي فال يعد خببا ما يمي:
 

  ّأك  ّ ِفي التقطي  السمعي كجكد ّ  
  ِمنلردا              ُفي التقطي  الخببي الرقـ ِ ِ ُ ِ ِ ِ ِ 



 
 

 20 
 

( الأرح اتزرؽ خاص بالخبب المقاط  )  

 
 إسمو كصلاتو المقط  التسمسؿ

ًتد : ب يتغير أبدا كب يتجاكر منو اثناف )  ٖ ُ  ( ب  كجكد ليا ّ ّكى

 ُسبب بحرم )خليؼ ( قابؿ  لمزحاؼ أم حذؼ الساكف فيصير  ٕ ِ

 سبب خليؼ ثابت ب يتغير أبدا كمير قابؿ لمزحاؼ ]ٕ[ ّ

ذا ظير فمو حكـ  ٕ ْ ذا كاف في آخر الصدر فقد يظير كاد  ُكاترجح أف يككف  ِسبب كامف كاد

 عبارة عف متحركيف ٔٔسبب ثقيؿ، كىك خببي بالضركرة =  (ٕ) ٓ

 ٕ( أك خفيفا ٕسبب خببي يمكف أف يككف ثقيال ) ٕ ٔ

 ٖ ٔ=  ٕ ٔٔفاصمة كاقعا عبارة عف سبب ثقيؿ يتمكه سبب خفيؼ = (ٗ)) ٕ

 ٗ= ٕ ٕأك  ٖ ٔ= ٕ( ٕفاصمة حْكما يمكف أف تككف في كاقعيا ) ٕ ٕ=  ٗ ٖ

 ِ ِ، كب يمكف أف تتحكؿ إل   ّ ِبحرية أصميا  ٖ ٔ ٗ

 
 ليس في التركيز عم  ىذا الدرس مبالغة فيك مف أىـ اتسس. كعدـ الكعي التاـ عميو ينجـ عنو خمؿ في تصكر الرقمي

  ّ ِالبحرية الناتجة بالزحاؼ مف  ّ ُفي الخبب ك  ِ( ِ)= مير ذات الكتد الخببية ّ ُفمتتذكر اللرؽ بيف 
 

 http://arood.com/vb/showthread.php?p=44674#post44674 مطالعة إضافية حكؿ الخبب :
  

http://arood.com/vb/showthread.php?p=44674#post44674
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 الباب الثاني : دكائر البحكر
 اليزج –الرمؿ  -الرجز  –المجتمب(  -ائرة )جػ د

 
، مػ  تلصػيؿ حػكؿ ّك  ْرقماىا المتناكباف ىمػا ) جػ ( ف ىذه الدائرة أما ، ّك  ِالمتلؽ( رقماىا المتناكباف ىما  –الدائرة ) أ 

 )ب(.الرمؿ. كىذه الدائرة يمكف أف تعتبر أصال لمدائرتيف )د، ق( كما سنرل كمأتركة في إنتاج الدائرة 
 

ٍمسيىالمأاعرة ميداء اتيكبي عم  الرجز :  اًئي أى مى ًفًيلان ًفي سى  عيٍد ًلي رى
 

 َُ ُُ ُِ ُ ِ ّ ْ ٓ ٖ َُ ُُ المحاكر 
 ِ ِ ّ ِ ِ ّ ِ ِ ّ ِ ِ المقاط  

   سيا أـٍ  ئي سما في فىفٍ  رفي لي عيدٍ  زالرج
  عيدٍ  سيا أـٍ  ئي سما في فىفٍ  رفي لي  الرمؿ

 لي عيدٍ  سيا أـٍ  ئي سما في فىفٍ  رفي   جاليز 
 

 الرجز:
 

ػػػػػػٍد ًلػػػػػػي  ًفًيلػػػػػػان عي اًئي ًفػػػػػػي رى ػػػػػػمى ػػػػػػيىا سى ٍمسي  أى
ػػػػػػدٍ  أمسػػػػػػيا سػػػػػػمائي فػػػػػػي رفيلػػػػػػالػػػػػػي   عي
ػػػػػػٍد لػػػػػػي أمسػػػػػػيا سػػػػػػمائي فػػػػػػي رفيلػػػػػػان   عي

 

  
ػػػػػػػـً  ٍبسى ػػػػػػٍكؿى اٍلمى ػػػػػػػٍبًح حى  كىاٍنثيػػػػػػٍر ًضػػػػػػيىاءى الص 
ػػػػػػدٍ   بضػػػػػػياًء الصػػػػػػبح حػػػػػػكؿ الميكتىػػػػػػكم جي

ػػػٍد لػػػيضػػػياءى الصػػػبح حػػػكؿى   المعتلػػػي جي
 

  الرمؿ: 
  اليزج:

 كفيما يمي رمكز اتسباب كخكاصيا:
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 خكاصو رمز السبب ـ
أك   ّ ِقابؿ لمزحاؼ تنو إمػا أف يكػكف أكؿ الأػطر فػي التركيػب فػي التركيػب  ِ ُ

 كيستكم زحافو كعدمو ّ ِ ّ ُفي المتناكبة
 ُالدائرة إل  سبب كاجب الزحاؼ ليتحكؿ عف صكرتو التي في  [ِ] ّ
 سبب ثقيؿ الزحاؼ نادره }ِ{ ْ
 سبب يستحب كيكثر  زحافو  {ِ} ٓ
 

 َُ ُُ ُِ ُ ِ ّ ْ ٓ ٖ َُ ُُ المحاكر 
 ِ ِ ّ ِ ِ ّ ِ ِ ّ ِ ِ المقاط  

   ّ ِ ِ ّ ِ ِ ّ ِ ِ الرجز
  ِ ّ ِ }ِ{ ّ ِ }ِ{ ّ ِ  الصدر-الرمؿ 
 ِ ِ ّ ِ ]ِ[ ّ ِ ]ِ[ ّ   اليزج

 
( ، ُك  ِ( ك ) ْك  ٓفي بحكر ىذه الػدائرة عمػ  زكجػي محػكرم ) ِ ِ=  ْأعاله يتبيف أف أحكاـ زحاؼ الرقـ مف الجدكؿ 

 عم  ثالثة أصناؼ كحكميا كما يمي:
 زحاؼ اتسباب التي

 عم  المحاكر 
 المحكراف معا كؿ مف المحكريف كؿ مف المحكريف 

 ( ُكِ( ك) ْكٓ) ُك  ْ ِك  ٓ
 جائز م  استثقاؿ جائز ِ  جائز ِ الرجز
 ممتن  جائز  ِ مستثقؿ }ِ{   الرمؿ
 ممتن  جائز ِ ]  ممتن ِ[ اليزج

 
( تتدرج فييما القابمية في الزحػاؼ مػف سػائغة فػي الرجػز إلػ  مسػتثقمة فػي الرمػؿ إلػ  ممتنعػة فػي اليػزج. يكػره ِ، ٓالمحكراف )

ممتنػػ  فػػي  ُُإلػػ   ِِ.كمنػػي عػػف الػػذكر أف  تحػػكؿ  ُكب بػػأس مػػف تحػػكؿ أحػػدىما إلػػ    ُ ُإلػػ    ِ ِفػػي الرجػػز تحػػكؿ 
 الرمؿ كاليزج.

 كينتيي بو. ِتنو يبدأ بالرقـ  ْم  أف الرمؿ مف نلس الدائرة إب أنو ب يقتصر عم  الرقـ 
  في الرمؿ  في جمي  اجزاء البيت كاف مستساما كمف ذلؾ : ِ ِإذا زكحؼ السبب اتكؿ مف السببيف 

  ........... ثـ جٌد في طالبيا قضاىا ليس كؿ مف أراد حاجة 
 ِ ّ ُ ِ ّ ُ ِ ّ  ...............ِ ّ ُ ِ ّ ُ ِ ّ ِ   
 ِ ُ – ِ ُ – ِ ُ – ِ ُ – ِ ُ – ِ.......ِ ُ – ِ ُ – ِ ُ – ِ ُ – ِ ُ –  ِ ِ   

كىك في ذلؾ  نظير ما   ُ ِىذا الكزف يق  عم  تقاط  كزنيف أكليما مزاحؼ الرمؿ كثانييما اإليقاع الناجـ مف تكرار  المقط  
  trocheeيسم  في اتعاريض الغربية 

________________________________ 
 ، كبدىي أف يأترؾ الكتد بيف متناكبتيف.ٔأك  ْأك ِيقصد بالمتناكبة التركيب الذم طرفاه كتداف كأكسطو أسباب   ُ
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 الرجز
 أحمد أكقي :

 ب تٍمًض فييا كأرٍح منيا الجسٍد           كاٍمًش بال درعو كما يمأي اتسد
 

 ُِ ُ ِ ّ ْ ٓ ٖ َُ ُُ اتأطر كالمحاكر
 ّ ِ ِ ّ ِ ِ ّ ِ ِ الكزف عم  الدائرة

دٍ  ىؿٍ  مفٍ  أرحٍ  ك ىا ًضلي تىـٍ  ب الصدر: ب تمًض..  جسى
 أسدٍ  أؿٍ  يـٍ  كما ًعفٍ  دٍر  بال شً  كـٍ  العجز: كامش بال ..

 
 ُُأك  ُِأك  ّ=ُِفي الرجز قابالف لمزحاؼ أحدىما أك كالىما ليؤكب إل   ِ ِلسبباف ا

فػي آخػر  ّّْالثالثػة :   حيػث يخمػك الحأػك مػف اللاصػمة   فػإف التناكبيػة  ُيػذكرنا بالمأػتقة ّّْكما أف انتيػاءه ب الخاتمػة 
الػذم   ِ ِ ِيتحػكؿ لمكافئػو   ِ( ِ)ِحيػث التركيػب  ِ( ِ) ِ ّ=  ّ ُ ِ  ّالعجز يمكف أف تلؾ لتتحكؿ إلػ  الخاتمػة  

كف خاتمػػػػة الصػػػػدر يمكػػػػف أف يػػػػأتي فػػػػي آخػػػػر العجػػػػز ىكػػػػذا أك مزاحلػػػػا، إب أنػػػػو ب يػػػػأتي فػػػػي آخػػػػر الصػػػػدر إب مزاحلػػػػا لتكػػػػ
كمثميػػا خاتمػػة  ِّّ=  ُِِّمزاحلػػا عمػػ   أك ِ ّ ّ=  ِ ِ ُ ّأك  ِ ِ ِ ّ كمعيػػا خاتمػػة العجػػز عمػػ  ِّّ=ُِِّ
مختصػػة رسػػميا بالسػػري . كمػػا ب أػػعر عميػػو مػػف ىػػذه الصػػكر نجػػده مػػف سػػمس  ّ ِ ّكخاتمػػة الأػػطريف ىػػذه  ّ ِ ّالعجػػز 

 :ِالمكزكف، كفيما يمي صكره

________________________________ 
المأتقات قكاعد قياسية تلسر تكليد صكر مف أكزاف بعض البحكر قياسا عم  صكر مف أكزاف بحكر أخرل، لتعطي صكرا لـ ترد في  ُ

نعتبرىا أعرا، كما لـ يكجد عميو أعر معتبر منيا نعتبره مف ) المكزكف ( كتعبير صكر الخميؿ، بعضيا عميو أعر عربي معتبر ف
المكزكف يقصد بو كؿ كزف لـ يثبتو الخميؿ كلـ يرد عميو أعر معتبر. كاقترحتو حلاظا عم  مرجعية الأعر كدفعا لتيمة الجمكد. كاكثره 

 مث كقميمو السميف.
  ِ ّ ّ ْ ّ ْ        ِ ّ ّ ْ ّ ْىؿ يمكف أف يرد الرجز عم  الصكرة التالية دكف تصري :     ِ

 ما اطمعت عمبو مف ىذه الصكرة عم  أكؿ أطريف مصرع كمو، فكأنو جاء عم  أصؿ الرجز مأطكرا
 ، فمنقس الرجز عميو  ِ ّ   التي تؤكؿ في مجزكء البسيط المخم   إل  ّ ْ ّكؿ مف الرجز كمجزكء البسيط ينتيي بالمتناكبة 

 في أطريو  ِ ّ  ّ ِ ِ ّ ْلنحصؿ عم  الكزف  ِ ّ ّ ِ ّ ْفي المتناكبة اتكل  مف  أطر المخم       سبببزيادة 
 :السبببعد زيادة  مكزكف الرجزببف الركمي عم  مخم  البسيط  كبمحاذاتو إل  اليسار النص مف  

 مكزكف الرجز مجزكء البسيط
 ن أطاق صبراً ما ملّـّـنً م

 مستفعلن فاعلن فعولُ 
 بٌت  كمعناك لٌس فٌه

 

 
 
 

ًَ الملولُ   علٌَك بل بْخِت
 مستفعلن فاعلن فعولُ 
 معنًى سوى أنّه فضولُ 

 

 
 
 

 ما ملّـّـنً من قد أطاق صبراً 
 مستفعلن مستفعلن  فعولُ 
 بٌت  كمعناك فلٌس فٌه

 

 
 
 

ًَ الملولُ   علٌَك بل تؤمٌل
 مستفعلن مستفعلن فعولُ 

 فكلّه إذْن فضولُ  معنىً 
 

ابجتثاث في مليـك الرقمي إسقاط أجزاء مف أكؿ  البيت كما ابجتزاء إسقاط  أجزاء مف آخره، عم  ضكء ذلؾ فأبيات مطي  ابف إياس 
 اجتث منيا عم  يسار الجدكؿ: أصؿ ممكف لألبيات التي التي عم  يميف الجدكؿ التالي مف مجتث الرجز فمنعد ما يعادؿ كزف ما 

 مجتث الرجز                                                         الرجز                 
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 العجز الصدر
ُ ِِ ّ ِِ ّ ِِ ّ ُ ِِ ّ ِِ ّ ِِ ّ 

ِ ِِ ّ ِِ ّ ِِِ 
ِ ِِ ّ ِِ ّ   ّ ِِ ّ ِِ ّ   

   ِِِ ّ ِِ أّ
  ق ِِِ ّ ِِ بّ
   ق ّ ّ ِِ جػّ

ّ  ْ ِِ ّ ِِ ّ ِِ ّ 
 ِِِ ّ ِِ ّ ِِ أْ
 قِِِ ّ ِِ ّ ِِ بْ

ْ  ٓ ِِ ّ ِِ ّ   
   ِِِ ّ ِِ أٓ

 
 أبيات عم  صكره

 
 الميػػػػؿي عػػػػاد عػػػػاد ليػػػػؿي الأػػػػجفً  ب .أحمد دركيشُ

 فميمىػػػةي المكعػػػًد جػػػاءت لػػػـ تجػػػدٍ 
 ميػػػػػػػػػر بقايػػػػػػػػػػا ميقعػػػػػػػػػػدو كحلنػػػػػػػػػػة

 كحجرةه جٌؼ عم  جدرانيا
 

 أكلٌػػػػػػػو تغػػػػػػػزؿ لػػػػػػػي فػػػػػػػي كلنػػػػػػػي ببب
 ميػػػػرى جػػػػريحو فػػػػي إىػػػػابي مػػػػثخفً 

 مف الدمكع لـ تزؿ في أعيني
 عتاًبيى المير  ليذا الٌزمفً 

 
     
 كالأمس مف جمرة عبد أمسً   مييار الديممي .ِ

 ماطمػػػػػػػػةه مريميػػػػػػػػا ب يىقتضػػػػػػػػي
 تػػػػػرل دـى العأػػػػػاؽ فػػػػػي بنانيػػػػػا

 ذٌكرتيا العيد عم   كاظمػػة

 مضب  سخت نلسي ليا بنلسي 
 ديكنىػػػػػػػػػػػػػػػو كدىينىيػػػػػػػػػػػػػػػا ب يينًسػػػػػػػػػػػػػػػي
 عالمػػػػػػػػةن قػػػػػػػػد ميكًٌىػػػػػػػػٍت بػػػػػػػػالكىرسً 

 قالت نسيتي كاللراؽي يينسػي

                                                                                                                                                                                        

 إكميميا ألكافي 
 كخاليا فريده 

 إذا مأت تثٌنت
 

 
 
 

 ككجييا فتٌافي 
 ليس لو جيرافي 

 كأنيا ثعبافي 
 

 
 
 

 إنظر فذا إكميميا ألكافي 
 كخاليا قاـ بو  فريدان 

 مزىيٌكةن إذا مأت  تثٌنت
 

 
 
 

 ا حٍسنىو ككجييا فتٌافي ي
 متىٌكجان ليس لو جيرافي 
 في مأييا كأنيا ثعبافي 

 
 
قضايا كمناقأات( فكذلؾ أخذت أكاىد مف الكتاب  –كما في طريقة تقديـ صكر البحكر التي أخذتيا عف )في عركض الأعر العربي  ِ

ب( مضافا إل  الصكر التي أكردىا الخميؿ كليذا لـ أدخميا بأرقاـ ّأ ، ّالمذككر، كأكثرت مف ذلؾ في الرجز. كما أأرت لو ب ) 
 قاميا اتصيمة.مستقمة لتبق  لصكر الخميؿ أر 
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نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  :البياء زىير .ّ مى  كىجاًىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو بزى

مىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـه عى  كىأىنَّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حى
 أينسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو ًإذا نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأل
 طالىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو بىًميَّتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 

نىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   لىقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ًمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي عى
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػًو الػػػػػػػػػػػػػػػػدىىرى أىف ب يىسػػػػػػػػػػػػػػػػكيتا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ًإذا أىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   كىكىحأى
تػػػػػػػػػػػػػػػػػ   يػػػػػػػػػػػػػػػػػا رىبَّ مػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىدرم مى

 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف يأػػػػػػػػػػػػػػػػػػترم مأػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبي  . ابف المعتز:أّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػبا  ايػػػػػػػػػػػػػػػػف الغػػػػػػػػػػػػػػػػكاني كالصن
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم بقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارحو 
 ينلػػػػػػػػػػػػػػػػي الحصػػػػػػػػػػػػػػػػا بحػػػػػػػػػػػػػػػػافر

 

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس بالميصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبً  
 كالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌذنكب
ـو يىٍعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَّ  ميسى
 كالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىح المكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب

 
 أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر العٌأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽٍ   ب.ابف سناء الممؾ:ّ

ٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كنانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه   كاد
ٍمػػػػػػػػػػػػػػحى كقػػػػػػػػػػػػػػد  قػػػػػػػػػػػػػػد ممػػػػػػػػػػػػػػؾ المي
ثٍػػػػػػػػػػػػرو مػػػػػػػػػػػػف الحسػػػػػػػػػػػػف فمػػػػػػػػػػػػا  مي

 

 قمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكائي الخلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽٍ  
 فييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياـ اتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؽٍ 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالح ا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽٍ 
 ييخأػػػػػػػػػػػػػػػػ  عميػػػػػػػػػػػػػػػػو اإلمػػػػػػػػػػػػػػػػالؽٍ 

 
 إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  انعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽو أزرؽو   جػ. نزار قباني:ّ

 نأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردي تٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى أػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا
 ب تسػػػػػػػػػػػػػػتحي فػػػػػػػػػػػػػػالكرد فػػػػػػػػػػػػػػي
 مػػػػػػػػػػػػػػػػا دمػػػػػػػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػػػػػػػي كمػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكديه الميحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿٍ  
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  يخلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ببػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿٍ 
 طريقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿٍ 
 قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ييقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿٍ 

 
ػػػػػػدًٌ فاأػػػػػػتٌدم ًزيىػػػػػػـٍ     زىير بف جذيمة:. ْ  ىػػػػػػذا أكاف الأَّ

طىػػػػػػـٍ   قػػػػػػد لٌليػػػػػػا الميػػػػػػؿي بسػػػػػػكاؽو حي
ػػػػػػػػػنىـٍ   لػػػػػػػػػيسى بًػػػػػػػػػػراعي ًإبًػػػػػػػػػؿو كب مى

 كب بجٌزارو عم  ظيًر كضـٍ 
     
 أ. عبد هللا بف ركاحة:ْ

 رضي هللا عنو.

ـٌ لػػػػػػػػكب أنػػػػػػػػت مػػػػػػػػا اىتػػػػػػػػدينا     لييػػػػػػػػ
 كب تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدقنا كب صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمينا
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنزلف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكينة عمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 اتقػػػػػػػػػػػػػػداـ إف بقينػػػػػػػػػػػػػػاكثبػػػػػػػػػػػػػػت 
 إف اتلػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػد بغػػػػػػػػػػكا عمينػػػػػػػػػػػا
ف أرادكا فتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أبينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كاد

 
تٌػػػػػػػػابٍ     ب. رؤبة بف العجاج:ْ ٍت بًػػػػػػػػالمٍَّكـً أـ  عى ػػػػػػػػرى  قىػػػػػػػػٍد بىكى
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 تىميػػػكـي ًثٍمبػػػان كىٍىػػػيى فػػػي ًجٍمػػػًد النىػػػابٍ 
 أىٍف نػػاؿى ًمػػفى ًكٍدنىػػًة ًجٍمػػدو ًجٍمحػػابٍ 
ػػاًب النىٌجػػابٍ   نىٍحػػتي المَّيػػاًلي كىاٍنًتجى

 
 مػػػػػػػػػف أجميػػػػػػػػػػـ  دمعػػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػػرل    فاضؿ الجنابي . د.ٓ

 كأػػػػػػػػػػػاع أمػػػػػػػػػػػرم فػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػكرل
 فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أذٍؽ طعػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل
 يػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػاحبي مػػػػػػػػػػػػػاذا تػػػػػػػػػػػػػرل

 
 كربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربو ًخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصً     أ.اتخطؿ ٓ

 يٍطعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌف بالٌصياصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 ينظػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرفى مػػػػػػػػػػػػػػػػػف خصػػػػػػػػػػػػػػػػػاصً 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاصً   بأعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف أى

 
  

 
 ،  ِأ  = عجز الصكرة  ْالصكرة 

 فييا كالقكؿ :ب عجزا  ْأ  التي تككف  ِب تكحي بكجكد الصكرة  ْ
 

تٌػػػػػػػػػػػػػابٍ  ٍت بًػػػػػػػػػػػػػالمٍَّكـً أـ  عى ػػػػػػػػػػػػػرى  قىػػػػػػػػػػػػػٍد بىكى
 كىاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا منظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره لٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رأتٍ 
 عمػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػد رأت ميمكمػػػػػػػػػػػػػةن 

 

 تىميػػػػػػػكـي ًثٍمبػػػػػػػػان كىٍىػػػػػػػيى فػػػػػػػػي ًجٍمػػػػػػػًد النىػػػػػػػػابٍ  
 أىٍف نػػػػػػػػاؿى ًمػػػػػػػػفى ًكٍدنىػػػػػػػػًة ًجٍمػػػػػػػػدو ًجٍمحػػػػػػػػابٍ 
ػػػػػػػػػاًب النىٌجػػػػػػػػػابٍ   نىٍحػػػػػػػػػتى المَّيػػػػػػػػػاًلي كىاٍنًتجى

 

 
 

 يرد عميو أعر يعتد بو. كليست ىذا مف الأعر مالـ
 
 أ ّأ = عجز  ٓ
ػػزء  ّإذا لػػـ يػػأت البحػػر تاٌمػػا كانػػتقص مػػف آخػػره أكثػػر مػػف  -ُ سػػٌمي مجػػزكءن، كتختمػػؼ تسػػمية الجى

حسػػب مػػا ينػػتقص مػػف البحػػر. كمػػف أىػػـ ذلػػؾ المأػػطكر، أم الػػذم يكػػكف الأػػطر منػػو بيتػػا تامػػا 
 تاـفالبيت عجز بال صدر، يتب  آخره أحكاـ آخر العجز في البيت ال

مٌيػػز العػػرب بػػيف الأػػعر كالرجػػز كبػػيف  الأػػاعر كالراجػػز. كاتممػػب فػػي أصػػؿ الرجػػز أف يكػػكف  -ِ
 مأطكرا. ككاف العرب يرتجزكف في المكاقؼ الحماسية.

فػػي آخػػر العجػػز فػػي أيػػة صػػكرة مػػف صػػكر الرجػػز فييػػا القابميػػة تف تػػؤكؿ إلػػ   ّّْالمتناكبػػة   -ّ
كمػػف ىػػذه قػػد تنأػػأ الصػػكر التاليػػة  لخاتمػػات اتعجػػاز مكزعػػة فػػي أػػت  صػػكر  ِِِّالخاتمػة 

 {ِِّ}د=      هِِِّجػ =      ِِِّب =      ّّْالرجز:    أ= 
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 ّ ّق       ط =   ّ ّق{        حػ= ِّ ّ}ز=       ِ ّ ّق { ك =ِِّىػ = }
 ما بيف } القكسيف { استنتاج مف صكر البحكر اتخرل كالمأتقات.

 
كأيما نص لـ يرد كزنو في صكر الخميؿ كليس عميو أعر يعتد بو فيك مف المكزكف كيرد عمػ  

 سبيؿ الرياضة العركضية كليس مف الأعر.
 

  ِ ّ=  ِ ِ ُبزحاؼ أكؿ أسبابو ىك ذات  ِ ِ ِالتركيب  -ْ
يزاحػػػؼ عمػػػ    ِ ِ ِمػػػف ناحيػػػة نظريػػػة كبنػػػاء عمػػػ  المأػػػتقة الرابعػػػة  فإنػػػو كمػػػا أف التركيػػػب  -ٓ

، فإف  زكحلت نيايتػا أػطريو عمػ  ىػذا النحػك  ِّ=ُِِ فإنو يزاحؼ كذلؾ عم   ِّ=ُِِ
كلعميـ لذلؾ لـ  يتطرقكا لو في الرجز، إب مػا كػاف   ّ ِ  ّ ْ ّ ْلـ يكف إب بحر السري   

 ( حيث اعتبره مف الرجز.ُِّص -ٔ)  ُسينيمف ضياء الديف الح
 

 كعميو:  ّ ِ ّ ِ ّ ْكتيناًظر نسبةي السري  ىذه لمرجز نسبةى بحؽ خمكؼ لمجزكء البسيط  
 سمرتيا عسؿ سائؿ         لمحسف في كجييا رقرقٍة .

 في حأك الأطر :  سبب  كذلؾ بزيادة 
 رقةٍ في كجييا رق   كـ عسؿ سائؿ         لمحسف   مف سمرتيا 

 يستعمؿ الرجز مصٌرعا في نظـ  العمـك لتسييؿ حلظيا فيقاؿ أرجكزة كذا -ٔ
 كمف ذلؾ مف أللية ابف مالؾ :

 
 ترفػػػػ  كػػػػاف المبتػػػػدا اسػػػػما ن كالخبػػػػر
 ككػػػاف ظػػػٌؿ بػػػات أضػػػح  أصػػػبحا
 فتػػػػػػػػػػػئ كانلػػػػػػػػػػػٌؾ كىػػػػػػػػػػػذم اتربعػػػػػػػػػػػة
 كمثػػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػػاف داـ مسػػػػػػػػػبكقا ن بمػػػػػػػػػا

 

 تنصػػػػػػػػػػػػبو ككػػػػػػػػػػػػاف سػػػػػػػػػػػػيدا ن عمػػػػػػػػػػػػر 
 أمسػػػػػػػػ  كصػػػػػػػػار لػػػػػػػػيس زاؿ برحػػػػػػػػػا
 لأػػػػػػػػػػػبو نلػػػػػػػػػػػ   أك لنلػػػػػػػػػػػي متبعػػػػػػػػػػػو
 كػػػػػأعط مػػػػػا دمػػػػػت مصػػػػػيبا ن درىمػػػػػا

 

 
 
 

 ًن 
 

  

________________________________ 
ٔ

 (ٖٕٔص   –عبد الرإوف با بكر السٌد ) المدارس العروضٌة 
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 الرمؿ 
 يقكؿ إبراىيـ ناجي:

ـي يا ليؿى اتس   أٌف في جنحؾ لي فجران جنينا  لـ أكٍف أعم
 

 ُُ ُِ ُ ِ ّ ْ ٓ ٖ َُ الأطراف كالمحاكر
 ِ ّ ِ }ِ{ ّ ِ }ِ{ ّ ِ الكزف عم  الدائرة

ـٍ  الصدر: لـ أكف أعمـ ..   أس  لىؿٍ  ليٍ  مييىا ؿى  أعٍ  أىكيفٍ  ًل
فٍ  نلي أفٍ  العجز: أٌف في جنحؾى .. فٍ  ف ٍ  كمي حً  جي  نا جني رى

 كصكر الرمؿ كالتالي
ُ ِ ّ ِِ ّ ِِ ّ ُ ِ ّ ِِ ّ ِِ ّ ِ 

 ق ّ ِِ ّ ِِ ّ ِ ِ
ّ ِ ّ ِِ ّ ِِ ّ  

   قِ ّ ِِ ّ ِ ْ  ِ ّ ِِ ّ ِ ِ
ٓ ُ ِ ّ ِِ ّ ِ   
   ق ّ ِِ ّ ِ أٓ
ٔ ِ ّ ِِ ّ    

    ّ ِِ ّ ِ أٔ   ّ ِِ ّ ِ بِ
 

  ُُكب يتحكبف كالىما معا إل   ُيجكز تحٌكؿ أحًدىما إل   ِِ
 كعم  ىذه الصكر كب يعتد بتصري  المطم 

  
 سعاد الصباح - ُ

 إٌف فػػػػػػػػػػػػػػػي قمبػػػػػػػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػػػػػػػكادا عربٌيػػػػػػػػػػػػػػػا 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإذا عاندتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ألليتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
ذا بينتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ألليتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  كاد

 

 

 

 
 عػػػػػػاش طػػػػػػكؿ العمػػػػػػر فػػػػػػي الحػػػػػػٌب أبٌيػػػػػػا

 تٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار كالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارد جٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارا ع
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػات كالطلػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ رقيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كحيٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

________________________________ 
أ يمثميما نأيد استقباؿ الرسكؿ  عميو  السالـ عند ٓك  ٓفي ضكء المأتقة اتكل  ، كالصكرتاف    ٔ -أ   ٓ  – ٓينظر لمصكر   ُ

 ىجرتو 
أباع حركتيا (طم   البدر عمينا       مف  ثنيات الكداًع  ) بتسكيف العيف أك جرى  ا كاد

 ق ّ ِ ِ ّ ِمف ثنٌيات الكداٍع =                             ِ ّ ِ ِ ّ ِمف ثنيات الكداًع = 
 أ مف نحك :ٔكما يمكف نظريا أف نتكق  نلس الصكر لمعجز في الصكرة  

 ) ليالًؾ(–كيؼى تيٍبغ  نجكةه           مف ىالؾ ليالٍؾ 
 )قاتالًؾ ( –ىما مٍف  قاتالٍؾ إيو يا أختاه قكلي           مف 

 



 
 

 29 
 

 لمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه تجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عٌزتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 

 يسػػػػػػػػػػػػػػتحيؿ الطلػػػػػػػػػػػػػػػؿ كحأػػػػػػػػػػػػػػان بربريػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 العقد اللريد - ِ
ػػػػديرى الصػػػػدغ فػػػػي الخػػػػٌد  اتسػػػػيؿٍ   يػػػا مي
 ىػػػػػػػػػػػػػػػػؿ لمحػػػػػػػػػػػػػػػػزكفو كئيػػػػػػػػػػػػػػػػبو قبمػػػػػػػػػػػػػػػػةه 
 كقميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿه ذاؾ إب أٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 بػػػػػػػػػػػػػػػأبي اتحػػػػػػػػػػػػػػػكري مٌنػػػػػػػػػػػػػػػ  مكىنػػػػػػػػػػػػػػػان 
 "يػػػػػػػػػػػػا بنػػػػػػػػػػػػي الٌصػػػػػػػػػػػػيداًء رٌدكا فرسػػػػػػػػػػػػي

 

 

 

 

 

 
 كميجيػػػػػػػػػػؿى السػػػػػػػػػػحر بػػػػػػػػػػالطرؼ الكحيػػػػػػػػػػؿٍ 

ػػػػػػػػػػػٌر الغميػػػػػػػػػػػؿٍ منػػػػػػػػػػػؾ يأػػػػػػػػػػػلي   برديىػػػػػػػػػػػا حى
 لػػػػػػػػػػػيس مػػػػػػػػػػػف مثمػػػػػػػػػػػؾ عنػػػػػػػػػػػدم بالقميػػػػػػػػػػػؿٍ 
 بغنػػػػػػػػػػػػػػػػػاءو قٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػر الميػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى الطكيػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ 
 إنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ييلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌذليؿ

 
 عمر أبك ريأة: - ّ

 أمتػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػػػػػػيف اتمػػػػػػػػػػػػػـ
 أتمقٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ كطرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽه 
 كيكػػػػػػػػػػػػػػػػاد الػػػػػػػػػػػػػػػػدم  ييمػػػػػػػػػػػػػػػػي عابثػػػػػػػػػػػػػػػػا
 أيػػػػػػػػػػػف دنيػػػػػػػػػػػاؾ التػػػػػػػػػػػي أكحػػػػػػػػػػػت إلػػػػػػػػػػػ 

 

 

 

 

 
 منبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر لمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؼ أك لمقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
 خجػػػػػػػػػػػػػػػػال مػػػػػػػػػػػػػػػػف أمسػػػػػػػػػػػػػػػػؾ المنصػػػػػػػػػػػػػػػػـر
 ببقايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كبريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء اتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
 كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ يتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌنغـ

 
 :عدم بف زيد 

 أٌييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب المخٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك
ـي كيٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  فكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت

 

 

 

 
 فى عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اترًض الميجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدكفٍ 
 ككمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف تككنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفٍ 

 
 ابف زيدكف: - ٓ

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ظٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسي 
 رٌبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمٍر 
 كلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ينجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى إملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 كالمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذير سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياـه 

 

 

 

 
 يجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىر كياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك
 ًء عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسي 
 ؿه كيرديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ احتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراسي 
 كالمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادير قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسي 

 
 محمكد حسف إسماعيؿ: -أ ٓ

 زىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكادم تجمٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ 
 فٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك در  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لماىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحكت لملجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلك
 كلصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحو حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـو كالٌطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطؼ الممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعٍ 
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكريهي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌزركعٍ 

 كديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؼ رفٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼو 
 

 بأارة الخكرم - ٔ
 جمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف رأل ال

 كٌممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رفٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ثغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 30 
 

 بعػػػػػػػػػػػػػػػض ىػػػػػػػػػػػػػػػذا الٌتيػػػػػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػػػػػا ليػبػػػػػػػػػػػػػػػػٍ 
 ممعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى اتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـً مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنافي فالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدنيا ًقسى
ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى المبتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ  ، حي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؾى

 
 أـ  السميؾ : - ُأٔ

 طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ يبغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكةن 
 ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى أػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعرم ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌمةن 
 أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريضه لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ 
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ أػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيءو قاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿه 

 

 

 

 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؾ فيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾٍ 

 أم  أػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيءو قتىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾٍ   
 أـ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك  ختىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾٍ   
 حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف تمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أجمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾٍ   
 
  ِ ّ ِقصيدة المتنبي لعميا أكؿ قصيدة عم  ىذا الكزف حيث ينتيي الصدر ب 

 

لنستعرض ا ف تطبيؽ المأتقة  الرابعة عم  الصكرة الثالثة مذكرا بأف ما لـ يذكره الخميؿ مف نتائ  تطبيقنا ب يسٌم  أػعرا بػؿ  
 يسم  ) مكزكنا ( ب مير. 

في آخػر الأػطر يمكػف أف   ّّْكاللاصمة ) السبب الخببي مجمدا كاف أك نأطا( فإف التناكبية  ٔحيث يخمك الحأك مف الرقـ 
كىػذه يلتػرض أنيػا قابمػة لمزحػاؼ  ِ ِ ِ ّكىػذا فػي آخػر العجػز يكػافئ التركيػب  ِ( ِ) ِ ّ=  ّ ُ ِ ّتلؾ لتتحكؿ إلػ  

  ِّّ=  ُِِّك  ِّّ=ُِِّعم  كجييف 
المأػػتقة نجػده مػػف فػػي آخػر الصػػدر ) منطقػة العػػركض ( أبػدا إب مزاحلػػا. كمػا ب أػػعر عميػو مػػف ىػذه  ِِِكب يػأتي التركيػب 

 سمس المكزكف
  

________________________________ 
 قد ينسب بعضيـ ىذا لممديد كب فرؽ في الجكىر بيف نسبتو لمرمؿ أك المديد  ُ
 

 ّ ِ ِ ّ ِ المقاط  البحر
 ّ -جػ  ْ -جػ  ٓ -جػ  ٖ -جػ  َُ -جػ  المحكر  -الدائرة   الرمؿ
 ّ -ب   ْ –ب   ٓ –ب   ٔ –ب  ٕ –ب  المحكر -الدائرة  المديد

 

ِ ّ ْ ّ ْ ّ ِ  ِ ّ ْ ّ ْ ّ ِ 

 إٌنمػػػػػػا بػػػػػػدر بػػػػػػف عٌمػػػػػػارو سػػػػػػحابي 
 إٌنمػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػدره رزايػػػػػػػػػػػػا كعطايػػػػػػػػػػػػا
ًمدىتٍػػػػػػوي   مػػػػػػا يجيػػػػػػؿي الطػػػػػػٍرؼى إب حى
 مػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػو قتػػػػػػػػػؿي أعاديػػػػػػػػػو كلكػػػػػػػػػف

 

 ىًطػػػػػػػػػػػػػؿه فيػػػػػػػػػػػػػو ثػػػػػػػػػػػػػكابه كعقػػػػػػػػػػػػػابي  
 كمنايػػػػػػػػػػػػػػػػػا كًطعػػػػػػػػػػػػػػػػػافه كًضػػػػػػػػػػػػػػػػػرابي 
يػػػػػػػدىا اتيػػػػػػػدم كذٌمتػػػػػػػو الٌرقػػػػػػػابي   جي
 يٌتقػػػػػي إخػػػػػالؼ مػػػػػا ترجػػػػػك الػػػػػٌذئابي 
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 ليزجا
 

 يقكؿ إبراىيـ ناجي :                          أحٌقا كنتى في قربي......لعٌمي كاىـه كٍىما 
 

 ُ ِ ّ ْ ٓ ٖ الأطراف كالمحاكر
 ِ ]ِ[ ّ ِ ]ِ[ ّ الكزف عم  الدائرة

 بي قيٍر  تىلي كيفٍ  قىفٍ  أحؽٍ  الصدر: لـ أكف أعمـ ..
 ما كىػٍ  ًىميفٍ  كا لي  لعؿٍ  جنحؾى ..العجز: أٌف في 

 

 كصكرتا اليزج 
 

ُ ّ ِِ ّ ِِ ُ ّ ِِ ّ ِِ 
ِ ّ ِِ ّ ِ 

 
 كعم  ىاتيف الصكرتيف :

 
   كماؿ عبد الحميـ  - ُ

 أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتحرا 
 لقػػػػػػػػػػػػػػػػػد ضػػػػػػػػػػػػػػػػػاقت بنػػػػػػػػػػػػػػػػػا اتكطػػػػػػػػػػػػػػػػػا
جػػػػػػػػ  أخػػػػػػػي مػػػػػػػا السػػػػػػػجف ض لػػػػػػػكفي السًٌ
 فيػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ يجػػػػػػػػػػػػػػػػػدم مػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اتحػػػػػػػػػػػػػػػػػرا

 

 

 

 ر لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداف
 لمعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أكطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاففي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيب كحرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
 قضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباف كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌجاف ر
 

 قينتا عاد - ِ
 

 أب يػػػػػػا قيػػػػػػؿى مػػػػػػف عػػػػػػكصو  
 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاده كالأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمارياً 
 سػػػػػػػػػػػػػق  هللا بنػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػادو 

 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاديفى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً  
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الٌطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـً 
 معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب الغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ

 
 عم  الصكرة  تسعة أبياتلمبحترم قصيدة مف 

 
ّ ْ ّ ْ ّ ْ                 ّ ْ ّ ْ ّ ْ 

 م  مطمعيا :كمنيا 
 ػػؾ آدابان، كأخالقان، كتبريزا         أبا العباس برزت عم  قكمػػ

 إذا كنت مف العقياف إبريزا فمك صكرت مف أيء سكل الناس     
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 المديد –الطكيؿ  –:  البسيط  ِك ْدائرة  –(  المختمؼ – ب دائرة ) -َُ
 

 
 

تػػارة أخػػػرل، كىػػذا نػػات  عػػف تككنيػػا مػػف التقػػػاء  ْتػػارة  ك  ِمػػ  الػػرقميف الػػزكجييف   ّكىػػذه الػػدائرة ناتجػػة عػػف تنػػاكب الكتػػػد 
، كىذا سبب تأخيرىا لما بعد اإلحاطػة بتينػؾ الػدائرتيف، ْالمجتمب( كمنيا الرقـ  -ك )جػ  ِالمتلؽ( كمنيا الرقـ  –الدائرتيف )أ 

 كتقصي آثار خصائصيما فييا.كالأكؿ التالي يمثؿ ذلؾ التداخؿ 
 

 كبحراىا  المتقارب كالمتدارؾ. ٕ ٖ ٕ ٖ ٕ ٖ ٕ ٖالمتفؽ(  –)أ فتنتج دائرة   ٕمع السبب  ٖيتناكب الكتد  -.ٔ
 كبحكرىا الرجز كالرمؿ كاليزج. المجتمب(،  –فتنتج دائرة )حػ =  ٕ ٕمع اجتماع السببيف   ٖيتناكب الكتد  -.ٕ

 كما يصكر ذلؾ الشكؿ الجزء العمكم مف الشكؿ التالي
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كبحراىػا الرئيسػاف: "الطكيػؿ كالبسػيط" المختمؼ(  –)ب كما في الجزء العمكم فينتجاف دائرة  )جػ( ك )أ(  الدائرتيفيتـ تداخؿ 
ػػؿ فػػي  أمػػا "المديػػد" فيػػدخؿ فػػي إطػػار )االجتػػزاء الكبيػػر( أم: )اإلسػػقاط مػػف أكؿ الشػػطر أك هخػػره أك منيمػػا معػػا(.كىك ُمفصَّ

كىذه الدائرة ىػي الكحيػدة الناجمػة مػف تػداخؿ دائػرتيف كليػذا كػاف بحراىػا الطكيػؿ فالبسػيط ىمػا األثػرل إيقاعػا بػيف  الرقمي.
 بحكر الشعر العربي. 

 لمػػػا رنػػػا حػػػدثتني الػػػنلس قائمػػػة البسيط:
 رنػػػا حػػػػدثني الػػػػنلس قائمػػػػة لىٌمػػػػا
 حػػػػػػػػػػػػػػػػدثني الػػػػػػػػػػػػػػػػنلس قائمػػػػػػػػػػػػػػػػة

 

 يػػػػا كيػػػػح جنبػػػػؾ بالسػػػػيـ المصػػػػيب ريمػػػػي 
 ب ريمػػػػي أصػػػػم بجنبػػػؾ بالسػػػػيـ المصػػػي

 ذاؾ بالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ المصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب ريمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 

  الطكيؿ:
  المديد:

 
________________________________ 

 زحاؼ ىذا السبب ]كاجب[  في البسيط، جائز في الطكيؿ ، }مستحسف{ في المديد  ُ

 َُ ُُ ُِ ُُ ّ ْ ٓ ٔ ٕ ٖ َُ ُُ المحاكر
 [ِ] ّ }ِ{ }ِ{ ّ ِ ّ }ِ{ ِ المقاط 

{ِ} 
ِ 

ّ ِ  

ـٍ  البسيط  دٍ  رنا  ما   ل قا نؼٍ  نفٍ  دىثىتٍ  حى    لتف ءً  سي
دٍ  رنا    الطكيؿ قا سقا نؼٍ  دىثىتٍ  حى  ما ٍلـٍ  لتف ءً  سي
دٍ     المديد     لتف ءً  سقا سقا نؼٍ  دىثىتٍ  حى

 ْ ّ ِ ّ }ْ{ ّ ِ ّ ْ المقاط 
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 كفما يمي رمكز اتسباب في ىذه الدائرة:
 
 خكاصو الرمز ـ
 ّ ِ ّأك داخؿ في في المتناكبة  ّ ِقابؿ لمزحاؼ تنو مالبا في البادئة  ِ ُ
 مستثقؿ الزحاؼ   }ِ{ ِ
) في البسيط(  ّ[ِ]ّكجب زحافو  -في الدائرة–آخر العجز  ِّّسبب إذا كقعت متناكبتو  [ِ] ّ

ػػػػف  سي ( كبػػػػذلؾ  تنتقػػػػؿ المتناكبػػػػة  ِ -فػػػػي المديػػػػد كالطكيػػػػؿ  المحػػػػذكفيف أم )  ّ{ِ}ّأك حى
كتتحكؿ في العجػز إلػ   ِ( ِ) ّالتي تككف في الصدر  ُّّإل  الختامية  ِّّاتخيرة  

 عم  إحداىما في القصيدة الكاحدة. ِ( ِ) ّأك    ِ ِ ّأم يجكز أف تأتي   ِ ِ ّ
 ب يرد إب في آخر الأطر. ُ ُسبب ثقيؿ =  (ِ) ْ

  ِ( ِفاصمة = ) (ْ)) ٓ
  منو ما يرد  في آخر العجز( ِ)أك ثقيال  ِسبب خببي يككف خليلا  ِ ٔ
 سبباف  يستثقؿ زحاؼ أم منيما }ْ{ ٕ

 

. في ىػذه الػدائرة إذا بػدأ  ُُكسنرمز ليذا الزحاؼ بالرمز ز ُُإل   ِ ِليتحكؿ  ِِ=ْيرد في الأعر أحيانا  زحاؼ سببي 
 كىك مستثقؿ يحسف تجنبو.  ُُإل   ِِ) البسيط( فقد يرد في الأعر تحكؿ  ْالأطر ب 

متنػػاكبيف. كالمحافظػػة عمػػ  ىيئػػة ىػػذا التنػػاكب  مكػػرريف ِك ْتنلػػرد )تسػػتأثر( ىػػذه الػػدائرة بأنيػػا الكحيػػدة التػػي تحتػػكم الػػرقميف 
أك أػػاٌذا مريبػػا تنلػػر منػػو  ُمسػػتقرة يسػػتبعد زحػػاؼ أم مػػف سػػببييا، فػػإذا زكحػػؼ أحػػدىما كػػاف ذلػػؾ مػػرذكب ّّْتجعػػؿ المتناكبػػة 

 . ِاتذف
لصػػاحب ( :" كالجػػزء الثالػػث مػػف البسػػيط أم حػػرؼ سػػقط منػػو بػػاف فيػػو ٖٖ-ِّكممػػا كرد فػػي ىػػذا قػػكؿ أبػػي العػػالء المعػػرم )

الذكؽ".  قبض ملاعيمف الثانية في الطكيؿ كخبف مستلعمف اتكل  في البسيط متقارباف في الحكـ، كقػبض ملػاعيمف اتكلػ  فػي 
فػػي المنطقػة الصػػلراء فػػي كػؿ منيمػػا تقػػ   ّ ِ ِ ّالطكيػؿ كمسػػتلعمف الثانيػة فػػي البسػػيط ليمػا نلػػس الحكػػـ، كمػا ذاؾ إب تف 

 ُُكمكض  الزحاؼ ىك المحكر رقـ  ٖ – َُ – ُُ- ُِعم  محاكر الساعة : 

________________________________ 
 (َٔ –مكسيق  الأعر ) ص  –د. إبراىيـ أنيس  ُ
 ( ْٕ –نلس المصدر السابؽ ) ص  ِ
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  الأكؿ أعاله تكضيح لذلؾ كمقدمة لما سيمي تلصيمو مف مكضكع الييئة كالكـ



 
 

 36 
 

 البسيط
 يقكؿ أبك البقاء الرندم:

 ىي اتمكر كما أاىدتيا دكؿه       مف سٌره زمىفه ساءتو أزمافي 
ُ ِ ّ ُ ّ ِ ِ ّ ُ ّ         ِ ِ ّ ُ ّ ِ ِ ّ ِ ِ 
ُ ِ ّ ُ ّ ِ ِ ّ (ِ )ِ        ِ ِ ّ ُ ّ ِ ِ ّ ِ ِ 

ّ ّ ُ ّ ْ ّ ((ْ           )ْ ّ ُ ّ ْ ّ ْ 
 

 ُِ ُ ّ ٓ ْ ٔ ٕ ٖ َُ ُُ اتأطر كالمحاكر
 ّ [ِ] ّ }ِ{ }ِ{ ّ ِ ّ }ِ{ ِ الكزف عم  الدائرة

 ّ ِ ِ ّ ُ ّ ِ ُ الصدر: ىي اتمكر
ُ ّ 
(ِ) ِ 

 ِ ِ ّ ِ ِ ّ ُ ّ ِ ِ العجز : مف سٌره 
 

 (:ٗ-كصكر البسيط كالتالي )الجدكؿ
  

 العجز  الصدر 
ُ ِ}ِ{ ّ ِ ّ ِِ ّ (ِ)ِ ُ ِِ ّ ِ ّ ِِ ّ (ِ)ِ 

ِ ِِ ّ ِ ّ ِِ ّ ِِ 
 ق ّ ِِ ّ ِ ّ ِِ ّ  ّ  ِِ ّ ِ ّ ِِ ِ

ْ ِِ ّ ِ ّ ِِ ّ  
ٓ ِِ ّ ِ ّ ِِِ  

ّ ِِ ّ ِ ّ ُِ ِ  ٔ ِِ ّ ِ ّ ُِِ=ِّ  
  قّ=قُِ ّ ِ ّ ِِ ُأٔ

  ِّ=ُِِ ّ ِ ّ ِِ ـٕ  ِ ُِ ّ ِ ّ ِِ ـّ
 

 أبيات عم  صكىره:
 أحمد أكقي: -ُ

ـه عمػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػاع بػػػػػػػػػػػػيف البػػػػػػػػػػػػاف كالعمػػػػػػػػػػػػـ  ريػػػػػػػػػػػػ
 رمػػػػػػػػػػػػػػ  القضػػػػػػػػػػػػػػاءي بعينىػػػػػػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػػػػػػؤذرو أسػػػػػػػػػػػػػػػدان 
 لىٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدثتني الػػػػػػػػػػػػػػػػػػنلس قائمػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن 

 

 

 

 
 أحػػػػػػػػػٌؿ سػػػػػػػػػلؾ دمػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي اتأػػػػػػػػػير الحػػػػػػػػػرـً 
 يػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػاكف القػػػػػػػػػػػاع أدرٍؾ سػػػػػػػػػػػاكف اتجػػػػػػػػػػػـً 

 الميصػػػػػػػػيب ريمػػػػػػػػي يػػػػػػػا كيػػػػػػػػح جنبػػػػػػػػؾ بالسػػػػػػػيـ

________________________________ 
تكخيت في الترقيـ أف ألتـز بما انعقد عميو اإلجماع مف صكر البحكر الكاردة عف الخميؿ كما  كرد مف أعر عم  صكر أخرل أضلت  ُ

 لرقمو رمزا حرفيا ) ـ  ( حيث تككف اإلضافة في الصدر كالعجز، ك ) أ ، ب ...إلا( حيث تككف اإلضافة في العجز.
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 جحػػػػػػػػػػػػػدتيا ككتمػػػػػػػػػػػػػػتي السػػػػػػػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػػػػػػػي كبػػػػػػػػػػػػػػدم
 

 جػػػػػػػػػػػػرح اتحٌبػػػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػػػدم ميػػػػػػػػػػػػري ذم ألػػػػػػػػػػػػـً 
 

    أبك البقاء الرندم:  -ِ
ـٌ نقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف   لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ أػػػػػػػػػػػػػػػػػػيءو إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ديكؿه  أػػػػػػػػػػاىدتيا كمػػػػػػػػػا اتمػػػػػػػػػػكري  ىػػػػػػػػػي
 كىػػػػػػػػػػػػػػػػػذه الػػػػػػػػػػػػػػػػػدار ب تبقػػػػػػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أحػػػػػػػػػػػػػػػػػد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػدىر ييمػػػػػػػػػػػػػػػػػزؽ  سػػػػػػػػػػػػػػػػػابغةو  كػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ حتمن
 

 

 

 إنسػػػػػػػػػػػػػػػافي  العػػػػػػػػػػػػػػػيش بطيػػػػػػػػػػػػػػػب ييغػػػػػػػػػػػػػػػر   فػػػػػػػػػػػػػػػال
ػػػػػػػػػػػػػػػػػف ػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّهي  مى مػػػػػػػػػػػػػػػػػفه  سى  أزمػػػػػػػػػػػػػػػػػافي  سػػػػػػػػػػػػػػػػػاءىتوي  زى

 أػػػػػػػػػػػػػػػػاف يػػػػػػػػػػػػػػػػدـك عمػػػػػػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ليػػػػػػػػػػػػػػػػاكب 
 كخيرصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي  إذا نبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت مٍأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفٌياته 

 
 مف العقد اللريد: -ّ

 ُيػػػػػا طالبػػػػػا فػػػػػي اليػػػػػكل مػػػػػاب يينػػػػػاٍؿ ) مصػػػػػٌرع(
 كلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت لياللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدةن 
 كأعقىبىتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍمتييا
 ب تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمس كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمةن مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼو 
 " يػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػاح قػػػػػػػػػػػػػد أخملػػػػػػػػػػػػػت أسػػػػػػػػػػػػػماءي مػػػػػػػػػػػػػا

 

 

 

 

  
ـٍ يىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؼ ذٌؿ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤاؿٍ   كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائالن لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 أنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿٍ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليجر لىٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رأت أػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاؿٍ 
 كب تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف طالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بيينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿٍ 
 كانػػػػػػػػػػػػت تيمٌنيػػػػػػػػػػػػؾى مػػػػػػػػػػػػف حسػػػػػػػػػػػػف الكصػػػػػػػػػػػػاٍؿ"

 
    مف العقد اللريد: -ْ
 ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمتي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ب تظممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 أىكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطالن عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقبتني
 قتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت نلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال نلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسو كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 لمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت عينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كب
 "مػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفي عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 لػػػػػػػػػػػػػػػـ يصػػػػػػػػػػػػػػػرـً  كتصػػػػػػػػػػػػػػػرمي حبػػػػػػػػػػػػػػػؿى مػػػػػػػػػػػػػػػف 
ـً   ب يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحـ هللا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحى
 ذنػػػػػػػػػػػػػػػػػبه بػػػػػػػػػػػػػػػػػأعظـى مػػػػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػػػلؾ الػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدـً 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـً   لممنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ القلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أك لألرسي
 مخمكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽو دارسو مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعًجـً "

 
    مف كتاب الكافي لمتبريزم:   -ٓ
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيركا معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إٌنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ميعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادكـ 

  
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك الثالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكادم 

 
   أبك بكر بف القكطية : -ٔ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده   بىرجى  فىكقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي نيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري زى

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؾى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىىرى فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿه 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؽ ًمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي لىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿه  ؿي الخى  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأكَّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنشو   فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الًريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًض مي

 

 

 

مَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصه لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تيًذبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري   ميخى
 كافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبًحًو اصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًلراري 

منتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  خمًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو نىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري    كي
 لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الًخمقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة اقتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداري 

 

________________________________ 
 كز إب في  آخر العجز.التصري  أف ينتيي الصدر بمقاط  ب تج ُ
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   إبراىيـ ناجي : ُأٔ
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاره مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًؽ إثٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍر  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكده إٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   مبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدأه كعى
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركح ب تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعني
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكجه كركحه كزحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو 

 

 

 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكءه كب قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراٍر 
 منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرؾ اللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراٍر 
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال دليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو كب منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍر 
 فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارو إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍر 

 
 ىػ(:ّْٕعبد هللا بف الحليظ الكليؼ )ت ِـٕ

ـي   قٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمي الالئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو منصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلان 
 أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير ليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مرامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردهميليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼه 
 

 

 

  
ـي   لٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا درل أننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائ
ـي   مػػػػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػػػزٍؿ كىػػػػػػػػػػػػػػػػك لػػػػػػػػػػػػػػػػي بئػػػػػػػػػػػػػػػػ
ـي   كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكةو نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائ
 مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفه بتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعـي 

 
  

تمؾ كانت صكر البسيط، ككما كانت لنا في المتقارب كقلة استخمصنا منيا بعض المأتقات، فمنا ىنػا أيضػا كقلػة بسػتخالص 
 بعض المأتقات 

ذلؾ أنيما مف منأأ كاحد ذم فرعيف. بعد تحكؿ التركيب  ٔأ بتظير مستقمة في كتب العركض. كىي تكأـ  الصكرة ٔالصكرة 
 ٔفػي آخػر الصػكرة  ِّ=  ُِِ) كما سيأتي بيانو(  الذم يمكف زحافػو عمػ  كجيػيف  ِِِإل  التركيب  ْفي الصكرة  ّ ْ

________________________________ 
 ( َِٗ-أنظر المأتقة اتكل  ) ص  ُ
 ِ ِ ِ ّكىما مف أصؿ كاحد  ّ ِ  ّفإف ثمة صكرة أخرل كىي  ِ ّ ّيقارف م  الرجز حيث ينتيي الصدر كالعجز بالخاتمة  ِ

فر مف الحكـ تف أطره ينتيي  ب  في البحكر التي تخمك مف  السبب الخببي كىذا التحديد يستثني الكا ّ ْ ّالذم يرج  إل   المتناكبة 
  ِِِ ّإل   ّ ِ ّك ِ ّ ّ،. كانتماء الكزنيف لمجزكء البسيط كانتماء الرجز كالسري  المنتيية أأطر كؿ منيما ب  ِ ّ ّ

 ( : " العركض المقطكع الممنكع مف الطي كضربو مثمو " ُِٔص  -ٔجػ-ُجاء في العقد اللريد ) 
 كنخكة العز في جكابي      كآبة الٌذؿ  في كتابي          

 قتمتى نلسا بغير نلسو              فكيؼ تنجك مف العذاب
ّ ّ ِ ّ ّ ِ                  ّ ّ ِ ّ ّ ِ 

 كىذا يعني: ِ] ِ[ ِ ّ ِ  ّ ْكقكلو" المقطكع الممنكع مف  الطي كضربو  مثمو"  تعني برمكز الرقمي 
 كىذا ب يصح. ِ ِ ِ ّ ِ ّ ْجكاز أف يأتي الصدر كعدـ نصو عم  أف العركض ممنكع مف الخبف يعني 

(             فكيؼ تنجك مف العذاب ) كما في معمقة عبيد ( فالخبف في  ِ ِ ِفال يصح أف يقاؿ :        قتمتى نلسا ليا) تحريـه  
 الصدر كاجب فيككف التعبير الصحيح عف ىذا الكزف :

 ْ ّ  ِ ّ [ِ]  ]ِ [ِ              ْ ّ  ِ ّ ِ  ]ِ [ِ ، 
 العركض المقطكع  الممنكع مف الطي كاجب الخبف كالضرب المقطكع الممنكع مف  الطي. 

ـي        إل  مجزكء البسيط تعني أف كزف كؿ مف  كنسبة  البيت :     ما زلت في حٌبو منصلان                مف لـ يزٍؿ كىك لي بئ
  ّ ِ ّ ِ ّ ْ=   ِ[ ِ] ]ِ[ ّ ِ ّ ْأطريو = 

 ككصلو : العركض المقطكع الممنكع مف الخبف كضربو مثمو
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سمسػػؿ صػػكر البحػكر كمػػا قررىػا  الخميػػؿ كأيػػة إضػافة سػػتحمؿ ترقيمػػا أ. سػػأتكخ  المحافظػػة عمػ  تٔفػي آخػػر الصػكرة  ُِِك 
كاللاصػمة ) السػبب الخببػي  ٔالتي تػنص عمػ  أنػو حيػث يخمػك الحأػك مػف الػرقـ  المأتقة الثالثة مغايرا لتحديدىا. كتنطبؽ ىنا 

 ِ( ِ) ِ ّ=  ّ ُ ِ  ّفػػي آخػػر العجػػز يمكػػف أف تلػػؾ لتتحػػكؿ إلػػ  الخاتمػػة   ّّْكػػاف أك نأػػطا( فػػإف التناكبيػػة  ُمجمػػدا
الػػذم  يمكػػف أف يػػأتي فػػي آخػػر العجػػز ىكػػذا أك مزاحلػػا،  كيسػػتلاد مػػف ىػػذه  ِ ِ ِيتحػػكؿ لمكافئػػو  ِ( ِ)ِحيػػث التركيػػب 

 ّكتكػكف خاتمػة العجػز  ِّّ=ُِِّلتككف خاتمة الصدر  ِب يأتي في آخر الصدر إب مزاحلا ِ ِ ِالمأتقة أف التركيب 
 ّكتككف خاتمة العجز مثميا كب تتداخؿ مػ  الخاتمػة  ِّّ= ُِِّ لكحدة القافية أك تككف خاتمة الصدر ِ ّ ّأك  ِ ِ ِ

في  آخر الصدر كالعجز  ِّّكما ب أعر عميو مف ىذه المأتقة مف سمس المكزكف م  تكق  صحة . بختالؼ القافية ِِِ
 المديد( –الرجز/ السري   –معا التزاما بكحدة القافية.) مجزكء البسيط 

 
كذلػؾ يعنػي   ّ{ِ}ّ أك ّ [ِ] ّفإننا نرمز ليػا ب    ّ ِ ّفي مير الدائرة )أ( إذا انتي  صدر بيت عم  الدائرة بالمتناكبة 

 أف سببيا في كاق  الأعر ]يجب[ كما في البسيط أك }يستحب{  كما في المديد  زحافو، 
 ّأك  ِ( ِ) ّ، أما العجز فيمكف أف يككف آخره ِ( ِ) ّ= ّ ُ ّلتنلؾ المتناكبة كيحؿ محميا في نياية الصدر التركيب  

حيػث السػبب   ِ ِ ّم   التزاـ إحدل الصكرتيف في ذات القصيدة، كبعبارة أخرل يمكننا اعتبار آخػر تركيػب فػي العجػز  ِِ
. كتقػػارف ىػػذه المأػػتقة بالمأػػتقة الرابعػػةاتكؿ خببػػي ذك كجيػػيف ] عػػدا الطكيػػؿ فيػػؤدم فيػػو ذلػػؾ إلػػ  المػػكزكف [ . كلنػػدع ىػػذه 

فػي كاقػ  الأػعر كالػدائرة كمػا ينتيػي بيػا فػي الػدائرة دكف كاقػ   ّ ِ ّيف مػا ينتيػي ب بالمأتقة الثانية فػي الػدائرة )أ( لمتلريػؽ بػ
 الأعر. 

تقة كىػي ىنػا أػإأارة إل  أف خاصيتو مف كجكب أك استحساف زحافو مقيدة بم شِبالرمز  ُالرمز لمسبب الكاق  عم   كحكر 
 الرابعة.

  ّ ِ ّ ِ ّ ْ               ّ ِ ّ ِ ّ ْأ    = ٔالصكرة 

________________________________ 
في الحأك  سبب خببي مجمد ، كمعن  تجميده أنو لك تحكؿ إل  سبب ثقيؿ لبقي الأطر مف  ِِِ=ٔمف الرقـ  ِالسبب اتكؿ  ُ

 الأعر كلكنو ينتقؿ إل  بحر آخر كسيأتي تلصيؿ ذلؾ في الخليؼ. كبسبب خببيتو فزحافو ثقيؿ مكركه.
 في كتب العركض  البيت : يركل ِ

 ما ىٌي  الأكؽ مف أطالؿو       أضحت قلارا ككحي الكاحي
مف مير تصري ، كىذا نادر جدا بؿ ىك أاذ كما في بعض أبيات معمقة عبيد بف اتبرص مف نحك   ِ ِ ِحيث ينتيي الصدر ب 

 قكلو :
 فكؿ ذك نعمةو مخمكسه         ككؿ ذم أمؿ مكذكبي  

 مألكفا في الجاىمية ثـ استقر الذكؽ العربي فيما بعد عم  استثقالو.أك لعٌؿ ذلؾ كاف  

 ُِ ُ ّ ْ ٓ ٔ ٕ ٖ َُ ُُ المحاكر
 ّ شِ ّ }ِ{ }ِ{ ّ ِ ّ }ِ{ ِ 

 ّ [ِ] ّ }ِ{ }ِ{ ّ ِ ّ }ِ{ ِ صدر أكؿ البسيط
 ّ {ِ} ّ }ِ{ }ِ{ ّ ِ ّ   صدر ثالث الطكيؿ

 ّ {ِ} ّ }ِ{ }ِ{ ّ ِ    صدر خامس المديد 
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 ، إب أنيا تغرم بتطبيؽ المأتقة الثانية عمييا كما في السري  لتنت   ّ ِ ّكليس   ّ ِ ّم  أف آخر أطرىا 
ْ ّ ِ ّ ِ ّ         ّ ّ ِ ّ ِ ِ 

  ُببف سناء الممؾ
 ما فكه ميـه كلكٌنو   عالمة الجـز في الميـً 

 
 ) ثالث السري (:   كليتأممو القارئ في ظؿ المأتقة الثانية

 كالميـ كلكٌنو   عالمة لمجـز في الميـً  ما فكه
ْ ّ ِ ُ ّ ِ ّ         ّ ّ ْ ّ ِ ِ 

 ( ُِْ -الحؿ ) ص ُٓ –تمريف 

 أ كالمطمكب  أف ننقميا إل   الكزف  الذم تتنبأ المأتقة الثانية بكركده :ٔىذه أبيات أائعة لنازؾ المالئكة عم  الصكرة 
ْ ّ ِ ّ ِ ّ               ْ ّ ِ ّ ِ ِ 

 ميٍغًدقػػػػػػػػػػػػػػػوٍ  بػػػػػػػػػػػػػػػٌراقةه  خػضػػػػػػػػػػػػػػػراءي 
ػعػػػػػػػػري  ػػػػػػػفٍ  سػػػػػػػبحافى   الػأَّ ػػػػػػػوي  مى  لىمَّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػلىؽه  أػلػاىيػيػػػػػػػػػػػػػػػػا  أحمػػػػػػػػػػػػػػػره  أى
تيػيػػػػػػػػػػػػػػا ػٍمػرى ػػػػػػػػػػػػػػؿه   سي  سػػػػػػػػػػػػػػائؿه  عىسى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه  دالػيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه   عػٍذبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه  مػضَّ
 

 اللسػػػػػػػػػػػػػػػػػتقوٍ  فىػٍمػقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي  كػأٌنػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
ػػػػػػػػفٍ  سػػػػػػػػبحافى  كالػثٌػٍغػػػػػػػػػري   فتَّقػػػػػػػػوٍ  مى

 يسػػػػػًرقىوٍ  أف الػػػػػكٍردي  حػػػػػاكؿى   كػػػػػػـ
ىا فػػػػػػػػي لػمػحػػػػػػػػػٍسفً  قىػػػػػػػػوٍ  خػػػػػػػػدًٌ  رقرى

ٍأػػػػػػػػًرقىوٍ  نٍجمػػػػػػػػةه  ىيػٍدبًػػػػػػػػػيا فػػػػػػػػػي  مي
 

 
  

________________________________ 
 (  ْٔٗ -عثرت عم  ىذا البيت منلردا في اللف كمذاىبو في الأعر العربي لمدتكر أكقي ضيؼ )ص  ُ
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 الطكيؿ -ِ
 

 يقكؿ عماد الديف اتصلياني: 
 فال يستحؽ  القدسى ميريؾى في الكرل       فأىنتى الذم مف دكنيـ فتحى القيدسا

ّ ِ ّ ِ ِ ّ ُ ّ ّ               ّ ِ ّ ِ ِ ّ ُ ّ ِ ِ 
 

 َُ ُُ ُِ ُ ّ ٓ ْ ٔ ٕ ٖ المحاكر
 ِ ِ ّ ِ ّ }ِ{ }ِ{ ّ ِ ّ الكزف عم  الدائرة

 ِ [ِ] ّ ُ ّ }ِ{ }ِ{ ّ ِ ّ الصدر: فال يستحؽ..
 ِ ِ ّ ُ ّ }ِ{ }ِ{ ّ ِ ّ العجز : فأنت الذم ..

 

 كصكر الطكيؿ كالتالي:
 

ُ ّ ِ ّ ِِ ّ ِ ّ [ِ] ِ ُ ّ ِ ّ ِِ ّ ِ ّ ِ ِ 
ِ ّ ِ ّ ِِ ّ ِ ّ [ِ] ِ 
ّ ّ ِ ّ ِِ ّ ِ ّ ِ  

 

 كعم  ىذه الصكر اتبيات التالية:
 

ُ-
ُ 

 ببف اللارض:
ـٍ بالحأػػػػػػا مػػػػػػا اليػػػػػػكل سػػػػػػٍيؿي   ىػػػػػػك الحػػػػػػب  فاسػػػػػػم
 كعػػػػػػػػػػػػػػػػش خاليػػػػػػػػػػػػػػػػان فالحػػػػػػػػػػػػػػػػػب  راحتيػػػػػػػػػػػػػػػػو عنػػػػػػػػػػػػػػػػػان 
 كلكػػػػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػػػػدٌم المػػػػػػػػػػػػػػػػكتي فيػػػػػػػػػػػػػػػػو، صػػػػػػػػػػػػػػػػبابةن 
 نصػػػػػػػػػػػػػػػػػحتيؾ عممػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػاليكل كالػػػػػػػػػػػػػػػػػذم أرل

 

 

 

 

 
 بػػػػػػػػو كلػػػػػػػػو عقػػػػػػػػػؿي فمػػػػػػػػا اختػػػػػػػػاره مضػػػػػػػػػن ن 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍقـه كآخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره قتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي   كأٌكليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو سي
 حيػػػػػػاةه لمػػػػػػف أىػػػػػػكل، عمػػػػػػٌي بيػػػػػػا اللضػػػػػػؿي 
 مخػػػػػػػػػاللتي، فػػػػػػػػػاختر لنلسػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػا يحمػػػػػػػػػك

 
ُ-
ِ 

 لمنابغة الذبياني:
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي ناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً   كمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌـو يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أيمٍيمى
ػػػػػػػػػػػػػػػػٍنقضو   تطػػػػػػػػػػػػػػػاكؿى حتػػػػػػػػػػػػػػػػ  قمػػػػػػػػػػػػػػػتي لػػػػػػػػػػػػػػػػيسى ًبمي
 كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرو أراحى الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازبى ىىٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً 
 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّ لعىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو نعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد نعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو 

 

 

 

 

 
 كليػػػػػػػػػػػػػػػؿو أقاسػػػػػػػػػػػػػػػيو بطػػػػػػػػػػػػػػػيء الككاكػػػػػػػػػػػػػػػبً 
 كلػػػػػػػػػػيس الػػػػػػػػػػذم يرعػػػػػػػػػػ  النجػػػػػػػػػػكـى بآئػػػػػػػػػػبً 
 تضػػػػػاعؼ فيػػػػػو الحػػػػػزفي مػػػػػف كػػػػػٌؿ جانػػػػػبً 
 لكالػػػػػػػػػػػػػػػػدًه، ليسػػػػػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػػػػذات عقػػػػػػػػػػػػػػػػػاربً 

 
ُ-
ّ 
  

 لممتنبي:
ػػػػػػػػػػػككؿي )مصػػػػػػػػػػػٌرع(  ليػػػػػػػػػػػاليَّ بعػػػػػػػػػػػد الظػػػػػػػػػػػاعنيف أي
 ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػًبفَّ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى البػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم ب أريػػػػػػػػػػػػػػػػػػده
 كمػػػػػػػػػػػػا عأػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػػد اتحبػػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػػمكةن 

 

 

 

 
 طػػػػػػػػػػػػػػػػكاؿه كليػػػػػػػػػػػػػػػػؿي العاأػػػػػػػػػػػػػػػػقيف طكيػػػػػػػػػػػػػػػػؿي 
 كييخلػػػػػػػػػػػػػػيف بػػػػػػػػػػػػػػدران مػػػػػػػػػػػػػػا إليػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػبيؿي 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي   كلكٌننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لمنائبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات حى
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ٌف رحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيالن كاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ بينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كاد
 

 كفػػػػػػي المػػػػػػكًت مػػػػػػف بعػػػػػػد الرحيػػػػػػًؿ رحيػػػػػػؿي 
 

كىذا التركيب إف كجد في البحكر فيػك بحػرم ب  ْ ّ ُمنتييا ب  ِ ِ ّ ُ ّ ِ ِ ّ ِ ّقد يأتي عجز أكؿ الطكيؿ   
ف كجد في الخبب فيك خببي. ْ ّ ِكدليؿ بحريتو أنو قد يأتي  ْ ّ ُمير   ، كاد

/يلتح القيٍدسا     ؼ تحؿ قٍد سا  =   ِّْيؼ تحؿ قد سا =   ُّْفأىنتى الذم مف دكنيـ فتحى
كىذا ب يجكز أبدا في البحكر  ِِِِيؼ دٍؿ قٍد سا=   ِِِ(ِ=)ُّْأسأؿي مف قد فتح/يلدم القٍدسا      ؼ تحؿ قٍد سا  =

 في الخببلتكالي أربعة أسباب، كب يرد إب 
 فال يككف إب  في الخبب.  ِ(  ِ) ِ ِ=  ّ ُ ْأما التركيب 

 

  ِ ّ {ِ} ّ  ْ ّ ِ ّ           ّ ّ ِ ّ ْ ّ ِ ّفي ثالث الطكيؿ :   
=  ِ ّ ُكىنػػا اعتبػػاراف، جػػكاز تنظيػػر التخػػاب  باعتبػػار  ِ ّ ُأم أف آخػػر العجػػز يغمػػب عميػػو  أف ينتيػػي بعػػد اتكثػػؽ ب  

 ِ ِ ِا  بالتكافؤ الخببي إل  ثـ  تحكيمي  ِ ِ( ِ)
ف  قبمو السم  إب أنو ) مكزكف ب أعر (   كلكف ما ينت  عف عممية التخاب كاد

: " في أحد أعداد المجمة العربية فاتني تسجيؿ رقمو كتاريخو، للػت انتبػاىي مطمػ  قصػيدة  ُكمف ذلؾ ما أكرده د. عمر خمكؼ
 :عم  ثالث الطكيؿ يقكؿ

 لكؿي                كيسع  لحربي حاقده كخذكؿي أيجتاحي أعبان حق وي مك
ّ ِ ّ ِ ِ ّ ِ ِ ِ                ّ ِ ّ ِ ِ ّ (ِ )ِ ِ 

ّ ِ ّ ِ ِ ّ ْ ِ                ّ ِ ّ ِ ِ ّ ((ْ )ِ 
ّ ِ ّ ِ ِ ّ ِ ِ ِ                ّ ِ ّ ِ ِ ّ ِ ِ ِ 

  :كبتعديؿ ضئيؿ عم  الأطر الثاني يصبح البيتكاضح أف أطره اتكؿ جاء عم  )فعكلف ملاعيمف فعكلف فٍعمف(. 
 أيجتاحي أعبان حق وي مكلكؿي       كيسع  لحربي حاقده مىٍخذكؿي 

 :كالغريب أف قصيدة أخرل مف ذات المجمة كرد أحد أطكرىا عم  ىذا الكزف، كىك
 عرفنا بيا اتعداء ى كاتصحابا

 .قيان مقبكبن أرل في ىذا الكزف انسيابان مكسي :كعمقتي حينيا بالقكؿ
: صالح الديف العكارم، في ديكانو  كقد كقعتي فيما بعد عم  قصيدتيف عم  ثالث الطكيؿ، لمأاعر الحمكم المرحـك

 عرائس اتحالـ، اتكل  منيما عأر أبيات؛ ستة منيا جاءت عم  الضرب فٍعمف 
 

 تظٌنػػػػػػػػػػػيفى بيٍعػػػػػػػػػػػدم عنػػػػػػػػػػػًؾ يخمػػػػػػػػػػػؽي سػػػػػػػػػػػمكةن 
، إننػػػػػػػػػػي  فبيعػػػػػػػػػػدم كقربػػػػػػػػػػي منػػػػػػػػػػًؾ سػػػػػػػػػػٌيافى

 عنػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػافى طيليػػػػػػػػػًؾ مػػػػػػػػػاثالن  إذا مبػػػػػػػػػتً 
 تعػػػػػػػػػاكدني ذكػػػػػػػػػراًؾ إٍف ضػػػػػػػػػٌمني الػػػػػػػػػٌدج 

 كأٌنًؾ أعباؽي الحياًة أأم و 

 كىييػػػػػػػػػػػػػػاتى أف أسػػػػػػػػػػػػػػمكًؾ أك أنسػػػػػػػػػػػػػػاؾً  
 عمػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػٌؿ حػػػػػػػػػػػاؿو منيمػػػػػػػػػػا ألقػػػػػػػػػػػاؾً 
 كػػػػػػػػػػػػػػػػأٌف حيػػػػػػػػػػػػػػػػاتي كٌميػػػػػػػػػػػػػػػػا عينػػػػػػػػػػػػػػػػاؾً 
 كيػػػػػػػػػػػػػػػا طالمػػػػػػػػػػػػػػػا تعتػػػػػػػػػػػػػػػادني ذكػػػػػػػػػػػػػػػراؾً 

 فكؿ  عبيرو جاء مف رٌياؾ

________________________________ 
ُ http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=54690&p=413204&viewfull=1#post413204 
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 المديد
 يقكؿ الميميؿ: 

 يا لىبىٍكرو أيفى أيفى اللراري                  أنأركا لي كيمىٍيبان يا لىبىٍكرو 
ِ ّ ِ ِ ّ ِ ّ ِ                 ِ ّ ِ ِ ّ ِ ّ ِ 

 ُُ ُِ ُ ّ ْ ٓ ٔ ٕ المحاكر 
 ِ ّ ِ ّ ِ }ِ{ ّ ِ الكزف عم  الدائرة

 ِ ّ ِ ّ ِ ِ ّ ِ الصدر: يا لبكرو أنأركا..
 ِ ّ ِ ّ ِ ِ ّ ِ العجز : يا لبكر أيف ...

 كصكره كالتالي :
   ٕ ٔ ٓ/ْ                         
ُ ِ ّ ِِ ّ ِ ّ ِ ُ ِ ّ ِِ ّ ِ ّ ِ 
 ق ّ ِ ّ ِِ ّ ِ ِ  ّ ِ ّ ِِ ّ ِ ِ

 ِ ّ ِ ّ ِِ ّ ِ أِ
ّ ِ ّ ِِ ّ ِ ّ  
ْ ِ ّ ِِ ّ ]ِ[ ِ  

ّ ِ ّ ِِ ّ [ِ  ]ّ   ٓ ِ ّ ِِ ّ ُ ّ  
ُّ(=ِ)ِ ٔ ِ ّ ِِ ّ ]ِ[ ِ  

 
 كعم  ىذه الصكر:

 
   ليحي  بف زياد -.ُ

 إٌف أػػيب الػػرأًس بعػػد الٌأػػباًب  
 إٌنػػػػػػػػما الأػػػػػػيبي سػػػػػػياـ المنايػػػػػػا 
 مرحبػػػػػػػان بالأػػػػػػػيًب مػػػػػػػف زائػػػػػػػر 
 مػػػا يػػػزاؿ الػػػدىر يرمػػػي اللتػػػ 

 

 لىنييػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػف جامحػػػػػػػػػػػات التصػػػػػػػػػػػػابي 
 كلػػػػػػػػػػػػػػذم الصػػػػػػػػػػػػبكة أدنػػػػػػػػػػػػ  العتػػػػػػػػػػػػابً  
الأػػػػػػػػػػػػباب   كسػػػػػػػػػػػق  الػػػػػػػػػػػػرحمف أػػػػػػػػػػػػرخ ى
 كػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ حػػػػػػػػػػػػػػػػػيفو بسػػػػػػػػػػػػػػػػياـو صػػػػػػػػػػػػػػػػػيابً  
 

   مف العقد اللريد -ِ

ـٍ    يا كميض البرؽ بيف الغما
 إٌف فػػػػػػػػي اتحػػػػػػػػداًج مقصػػػػػػػػكرةن 
 تحسػػػػػػب اليٍجػػػػػػرى حػػػػػػالب ليػػػػػػا

 ب عمييػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػؿ عميػػػػػػػػػػػػػػػؾ السػػػػػػػػػػػػػػػالـٍ  
 كجييػػػػػػػػػػػػػػػػا ييتػػػػػػػػػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػػػػػػػػػتر الظػػػػػػػػػػػػػػػػالـٍ 
 كتػػػػػػػػػػػػػػػرل الكصػػػػػػػػػػػػػػػؿ عمييػػػػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػػػػػراـٍ 



 
 

 44 
 

 مػػػػػػػػػػا تأٌسػػػػػػػػػػيؾ لػػػػػػػػػػدارو خمػػػػػػػػػػتٍ 
 "إٌنمػػػػػا ذكػػػػػريؾى مػػػػػا قػػػػػد مضػػػػػ 

 

 التئػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـٍ كلأػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبو أػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌت بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 ضمٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه مثػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي حػػػػػػػػػػػػػػػػػديث المنػػػػػػػػػػػػػػػػػاـٍ 

 
 يرل اتخلش جكاز ىذه الصكرة -أِ

 لػػػػػػـ يكػػػػػػف  لػػػػػػي ميريىػػػػػػا خمٌػػػػػػةن  
 لػػػػـ يػػػػزؿ لمعػػػػيف فػػػػي كػػػػؿ مػػػػا

 

 
 

 كليػػػػػػا ما كػػػػػػػػاف ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم خميػػػػػال
 مبطػػػػػػػػػػػػػػػػػػة حتػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  رأتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قتػػػػػػػػػػػػػػػػػػيال

 
   لمحساني عبد هللا -ّ

ـٌ اسػػػػػػػػػألي   أطمقػػػػػػػػػي حٌبػػػػػػػػػؾ ثػػػػػػػػػ
 ب تػػػػػػػػػػدعي خػػػػػػػػػػاطران أقػػػػػػػػػػدمي 

 إٌف عينػػػػػػػػػػػان مٌربتيػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػمين 
نػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ىكػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا تغػػػػػػػػػػػػػػػػػػريبي أٌيامي

 

 

 

 

 بعػػػػػػػػػػػػػػػػدي عػػػػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػػػاضو كمسػػػػػػػػػػػػػػػػػتقبؿً 
 بقطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الحاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى بالمٍأمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً 
 عػػػػػػػػػػػػف ىكاىػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػٍييى فػػػػػػػػػػػػي مجيػػػػػػػػػػػػؿً 
 كالغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي المنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكري لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ييقبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً 

 
   مف العقد اللريد -ْ

ـٌ اسػػػػػػػػػألي   أطمقػػػػػػػػػي حٌبػػػػػػػػػؾ ثػػػػػػػػػ
 أقػػػػػػػػػػدمي ب تػػػػػػػػػػدعي خػػػػػػػػػػاطران 
 إٌف عينػػػػػػػػػػػان مٌربتيػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػمين 
نػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ىكػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا تغػػػػػػػػػػػػػػػػػػريبي أٌيامي

 

 

 

 

 بعػػػػػػػػػػػػػػػػدي عػػػػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػػػاضو كمسػػػػػػػػػػػػػػػػػتقبؿً 
 بقطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الحاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى بالمٍأمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً 
 عػػػػػػػػػػػػف ىكاىػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػٍييى فػػػػػػػػػػػػي مجيػػػػػػػػػػػػؿً 
 كالغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي المنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكري لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ييقبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً 

 
   تبي تماـ -ٓ

 لػػػػػػػػػك تػػػػػػػػػراه يػػػػػػػػػا أبػػػػػػػػػا الحسػػػػػػػػػفً  
 قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػره ألقػػػػػػػػػػػػػػػػػػت جػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاىره
 كػػػػػػػػػػٌؿ جػػػػػػػػػػزءو مػػػػػػػػػػف محاسػػػػػػػػػػنو
 لػػػػػػػػػػػػيى فػػػػػػػػػػػػي تركيبػػػػػػػػػػػػو بًػػػػػػػػػػػػدعه 
 بػػػػػػػػأبي اتنصػػػػػػػػار مػػػػػػػػف نلػػػػػػػػرو 

 

 

 

 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفً قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػران أكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مصي
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػػػؤادم جػػػػػػػػػػػػػػػػػكىر الحػػػػػػػػػػػػػػػػػزىفً 
 فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاءه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىفً 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىفً   أػػػػػػػػػػػػػػػػػػغمت قمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الس 
 نصػػػػػػػػػػػػػػػػركا سػػػػػػػػػػػػػػػػٍقمي عمػػػػػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػػػػػدني

 
   لعدم بف زيد -ٔ

 يػػػػػػػػػػا ليبىينػػػػػػػػػػ  أكقػػػػػػػػػػدم النػػػػػػػػػػارا  
 رٌب! نػػػػػػػػػػػػػػارو بػػػػػػػػػػػػػػٌت أرمقيػػػػػػػػػػػػػػا
يػػػػػػػػػػػػػػػػا  كبيػػػػػػػػػػػػػػػػا ظٍبػػػػػػػػػػػػػػػػيه يؤٌججي

 

 

ٍيفى قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارا  إف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى
 تقضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٌم كالغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارا
 عاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػده فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػر زٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػارا
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 سنستعرض ىنا  تطبيؽ بعض المأتقات التي تكصمنا إلييا :

 حسب المأتقة اتكل  نتكق  أف تككف تكؿ المديد صكرتاف أخرياف ىما  -ُ
 ق ّ ِ ّ ِ ِ ّ ِ                ِ ّ ِ ّ ِ ِ ّ ِ -أ 

 ّ ِ ّ ِ ِ ّ ِ                 ِ ّ ِ ّ ِ ِ ّ ِ -ب 
 ِالمديد كلكف صكرة الصدر فييما نقص مف آخرىا صكرتا العجز مكجكدتاف في ثاني كثالث 

ىػػؿ تٍسػػميسي ىاتػػاف  الصػػكرتاف المنسػػكجتاف طبقػػا لممأػػتقة اتكلػػ  فمنأخػػذ الصػػكرتيف الثالثػػة كالرابعػػة كنعػػدليما ليتلقػػا مػػ  المأػػتقة 
 اتكل . 

تسػغنا كزنػا لػـ يػنظـ عميػو كسكاء كجدت الكزف سمسا أك ممجكجا فيك ليس بأعر بؿ ىك مػف ) المػكزكف( إذ اتصػؿ فينػا إذا اس
العرب أف نتيـ ذائقتنا فربمػا يكػكف قبكلنػا لمػا تجنبػكه فسػادا فػي ذكقنػا. كلكػف إذا كجػدنا أػعرا عربيػا مػف العصػر العباسػي يكافقػو 

 فما قبمو فال بأس مف اعتباره أعرا.
 

   مف العقد اللريد محرفا –أ 
 ب عمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـٍ 
 ًمٍنيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يييتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتري الظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـٍ 

ِ ّ ِ ُ ّ ِ ّ ٓ 
 كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل الكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ عمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـٍ 
 كلأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبو أػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌت بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد التئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـٍ 
 ضمٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديث المنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـٍ 

 

ـٍ   يػػػػػػػػػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػػػػػػػػػيض البػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ بػػػػػػػػػػػػػػػػػيف الغمػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 إٌف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداجيا مقمتييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ِ ّ ِ ِ ّ ِ ّ ِ 
 تحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب اليٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالب زببن 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تأٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؾ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارو تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكتٍ 
 "إٌنمػػػػػػػػػػػػػػا ذكػػػػػػػػػػػػػػريؾى مػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػد مضػػػػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػػػػي

 
 محرفا: لمحٌساني عبد هللا  -ب

ـٌ اسػػػػػػػػػػػػألي ) مصػػػػػػػػػػػػرع(  أطمقػػػػػػػػػػػػي حٌبػػػػػػػػػػػػؾ ثػػػػػػػػػػػػ
 أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمي ب تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىعي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككؾو 
 إٌف عينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان مٌربتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني
 ىكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا تغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريبي ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـو 

 

  
 بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضو كمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقبؿً 
 تقطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الحاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى بالمٍأمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً 
 عػػػػػػػػػػػػػػػػف ىكاىػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػٍييى فػػػػػػػػػػػػػػػػي مجيػػػػػػػػػػػػػػػػؿً 
 كالغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي المنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكري لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ييقبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً 

 
 ِِّ،  ِّّالعجز  ِّّالثة  الصدر تنطبؽ عمييما المأتقة  الث  ْك  ّالصكرتاف  -ِ
 تنطبؽ عمييما المأتقة الرابعة كالتي تنص عم  أف   ٓك ّالصكرتاف  -ّ

 كبالتالي فإ  ُّّيلضؿ زحافيا عم   ّ[ِ]ّأم أف المتناكبة اتخيرة  ّ[ ِ] ّ ِ ِ ّ ِكزف المديد = 
 ّ ِ ّ ِ ِ ّ ِمقبكؿ في السم  أكثر مف   ّ ُ ّ ِ ِ ّ ِ 

 الصكرتيف الثالثة كالرابعة تقتضياف حسب المأتقة اتكل  كجكد صكرة ثالثة عم  الكزف :كما أف  
ِ ّ ِ ِ ّ ِ ّ .........ِ ّ ِ ِ ّ ِ ّ ِ 
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(  : " كذكػػػر ]اتخلػػػش[ فػػػي عػػػركض المديػػػد الثانيػػػة، كىػػػي المجػػػزكءة المحذكفػػػة )فػػػاعمف( ضػػػربا رابعػػػا أػػػاىده:              ََِص  -ٕ)
 لـ يكف  لي ميريىا خٌمةن         كليا ما كاف ميرم خميال 

 اللـ يزؿ لمعيف في كؿ ما         مبطػػة حت  رأتني قتيػػػػػػػػػػ                         
 كىذه الصكرة تطبيؽ لممأتقة اتكل ) أ ( عم  ثاني كثالث المديد  ك لألكل  ) ب ( عم  ثاني المديد. 

المديػػد التػػي كردت باللعػػؿ فػػي الأػػعر العربػػي،  صػػكر يقػػكؿ د. محمػػد الطكيػػؿ )   بعػػد أف يسػػتعرض صػػكر المديػػد:" ىػػذه ىػػي 
ىػػػذا الػػػكزف مكقلػػػا إٌدا. يتيٌجمػػػكف عميػػػو كيرمكنػػػو بابضػػػطراب  كلكػػػف الالفػػػت لمنظػػػر أف البػػػاحثيف قػػػديما كحػػػديثا، قػػػد كقلػػػكا مػػػف

 المكسيقي كقمة المنظـك عميو."
كيستليض في سرد أراء مختملة بيف مف يراه عذبا كمف يراه ثقيال. كالكاق  أف كال مف يقكؿ بثقمو يأير إلػ  الصػكرة الثالثػة التػي 

[ . فػػي حػػيف أف مػػف استحسػػنو كػػاف يأػػير إلػػ  الصػػكرة ِبب ]لػػـ تأخػػذ بمػػا جػػاء فػػي المأػػتقة الرابعػػة  حػػكؿ تلضػػيؿ زحمػػؼ السػػ
 الخامسة التي أخذت بالتلضيؿ الكارد في المأتقة الرابعة. كلتسييؿ المقارنة ، ىذه أبيات عم  الصكرة 

 
 تبي تماـ عم  الصكرة الخامسة ا خذة بأفضمية المأتقة الرابعة 

 
ػػػػػػػػػػػفً  سى  لىػػػػػػػػػػػك تىػػػػػػػػػػػراهي يػػػػػػػػػػػا أىبػػػػػػػػػػػا الحى

ِ ّ ِ ِ ّ ُ ّ  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاًىريهي قىمى  ان أىلقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت جى
ػػػػػػػػػػػػػزءو ًمػػػػػػػػػػػػػف مىحاًسػػػػػػػػػػػػػًنوً   كيػػػػػػػػػػػػػؿ  جي
 ًلػػػػػػػػػػػػػػػيى فػػػػػػػػػػػػػػػػي تىركيبًػػػػػػػػػػػػػػػًو بًػػػػػػػػػػػػػػػػدىعه 

 

ػػػػػػػػػفً   مػػػػػػػػػ  الغيصي ػػػػػػػػػران أىكفػػػػػػػػػ  عى  قىمى
ُ ّ ِ ِ ّ ُ ّ 

ػػػػػػػػػزىفً  ػػػػػػػػػكىىرى الحى  فػػػػػػػػػي فيػػػػػػػػػؤادم جى
 فيػػػػػػػػػػػػػػًو أىجػػػػػػػػػػػػػػزاءه ًمػػػػػػػػػػػػػػفى الًلػػػػػػػػػػػػػػتىفً 
ػػػػػػػػػػنىفً  ػػػػػػػػػػًف السي ػػػػػػػػػػغىمىت قىمبػػػػػػػػػػي عى  أى

 

 

 

 

 

 
 الصكرة الثالثة التي لـ تأخذ بأفضمية  المأتقة الرابعةأبيات أبي تماـ محرفة لتتكافؽ م  

فً  ًى  لىػػػػػػػك تىػػػػػػػراهي يػػػػػػػا أىبػػػػػػػا الميحًسػػػػػػػًف
ِ ّ ِ ِ ّ ِ ّ  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران أىلقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت تباريحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  قىمى
ػػػػػػػزءو منػػػػػػػو يحكػػػػػػػي السػػػػػػػنا  كيػػػػػػػؿ  جي
 ًلػػػػػػػػػػػػػػػػيى فػػػػػػػػػػػػػػػػي تىركيبًػػػػػػػػػػػػػػػػًو  يػػػػػػػػػػػػػػػػةن 

 

ػػػػػػػػفً   مػػػػػػػػ  اتمصي ػػػػػػػػران أىكفػػػػػػػػ  عى  قىمى
ُ ّ ِ ِ ّ ِ ّ 

 فػػػػػػػي فيػػػػػػػؤادم ضػػػػػػػربة الًمحجػػػػػػػف
 لألعػػػػػػػيف فٍيػػػػػػػكى خيػػػػػػػر  الكحػػػػػػػؿ

 تستحضػػػػػػػػػر التسػػػػػػػػػبيح لأللسػػػػػػػػػف
 

 

 

 

 

:" كلكف المملت لمنظر أنني كجدت أثناء قراءاتي في التراث العربي عمػ  صػكرة أخػرل لممديػد لػـ   ُيقكؿ د. محمد الطكيؿ -ْ
 إذ جاءت العركض عم  كزف فاعمف كالضرب عم  فاعالتف . -فيما أعمـ –يأر إلييا أحد مف القدماء 

________________________________ 
 (ُُٕ-ي ) ص في عركض الأعر العرب ُ
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ِ ّ ِ ِ ّ ِ ّ                    ِ ّ ِ ِ ّ ِ ّ ِ 
 ، يقكؿ : ٔٓ/ٓكجدت عمييا بيتيف لمميميؿ بف ربيعة كردا في كتاب اتعاني 

 لست أرجك لذة العيش ما            أزمت أجالد قدًٌ بساؽً 
ٍكبو فقد             جعمكا نلسيى عند التراقي ٍمدى حى  جٌممكني جى

 : ٖٖطم  قصيدة  الطرماح كىي عم  ىذه الصكرة كعدة أبياتيا كمما يذكر أف د. الطكيؿ  أكرد م
ػػػػػػػػيًٌ بعػػػػػػػػد الًتئػػػػػػػػاـ  ػػػػػػػػثَّ أػػػػػػػػعىبي الحى  أى
نػػػػػػػػػػػوي الًريػػػػػػػػػػػاحي فىأىبػػػػػػػػػػػدىت  ػػػػػػػػػػػرىت عى سى  حى

ُ ّ ِ ِ ّ ُ ّ ِ  

صػػػػػػػػػػػيؼى المىػػػػػػػػػػػكًف جػػػػػػػػػػػادىت بًػػػػػػػػػػػػًو   كىخى
ُ ّ ِ ِ ّ ِ ّ    

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو   بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى أىظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآرو ًبمىظمكمى
ػػػػػػػػػػػػػػزكـي كىمػػػػػػػػػػػػػػا   أىخمىقىػػػػػػػػػػػػػػت ًمنػػػػػػػػػػػػػػوي الخي

ِ ّ ِ ِ ّ ُ ّ  

قػػػػػػاـً   بػػػػػػ ي المي بػػػػػػ ي رى ػػػػػػجاؾى الرى أى  كى
ػػػػػػالقىرًك رىىػػػػػػفى ًانػػػػػػًثالـ  مينتىػػػػػػألن كى

ِ ّ ِ ِ ّ ِ ّ ِ 

ػػػػػػةه ًمػػػػػػف ميخػػػػػػدىجو أىك تىمػػػػػػاـ  مىرخى
ِ ّ ِ ِ ّ ِ ّ ِ 

مػػػػػاـ ػػػػػراًة السػػػػػاًؽ سػػػػػاًؽ الحى  كىسى
ػػػػػػراـ  أىخمىػػػػػػؽى القىيقىػػػػػػرى قىػػػػػػذؼي المي

ِ ّ ِ ُ ّ ِ ّ ِ 

 

 

 

 

 

 

 

 أ (ِأك  ِالثاني عم  أكؿ المديد بينما بقيتيا عم   ثاني المديد )كيالحظ أف  البيت 
، كمػػػف الكاضػػػح فػػػي السػػػم  نبٌكىمػػػا عػػػف كزف بقيػػػة اتبيػػػات .  ّ ُ ّ ِ ِ  ّ ُكمػػػا أف فػػػي القصػػػيدة بيتػػػيف الصػػػدر فييػػػا 

 كحسبؾ بستأعار ذلؾ  أف تقرأ الأطريف ) بىيفى أىظآرو ًبمىظمكمىةو ( ك )بىيفى أىٍظآرو ًبمىظمىمىةو(
 ىذه الصكرة يمكف ابىتداء ليا مف المأتقة اتكل  التي تتكق   أف  صكر العجز لمصدر 

 ثالثة  :  ّ ِ ّ ِ ِ ّ ِ
 ِ ّ ِ ّ ِ ِ ّ ُ                   ّ ِ ّ ِ ِ ّ ِ                -اتكل  

 لست أرجك لذة العيش ما            أزمت أجالد قدًٌ بساؽً 
ٍكبو فقد             جعمكا نلسيى عند التراقي ٍمدى حى  جٌممكني جى

 ق ّ ِ ّ ِ ِ ّ ُ                   ّ ِ ّ ِ ِ ّ ِ                –الثانية 
 لست أرجك لذة العيش ما            أزمت أجالد قدًٌ بساؽٍ 
ٍكبو فقد             جعمكا نلسيى عند التراؽٍ  ٍمدى حى  جٌممكني جى

 كىي عم  ثالث المديد: -الثالثة 
 أطمقي حبؾ ثـٌ اسألي .....بٍعدي عف ماضو كمستقبؿً 

ِ ّ ِ ِ ّ ِ ّ         ِ ّ ِ ِ ّ ِ ّ 
 المأتقة اتكل  عمييا نتكصؿ لمصكرتيف اتكل  كالثانية، فالصكر الثالث متالزمة حسب المأتقة اتكل .كالتي بتطبيؽ 
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 ِ ّ فػي الصػدر ك ِ( ِ) ّ=  ُّّالصكرتاف الخامسة كالسادسة نتاج تطبيؽ المأتقة الرابعة كىي أف الصػدر المنتيػي ب 
 ِ ِ ّك   ِ( ِ) ّفي العجز بصكرتيو  ِ

 ي تماـ أف تأتي أعجازىا  كالتالي :فييستنت  في أبيات أب
 

 ِ ِ ّ ِ ِ ّ ِالصكرة السادسة =  ِ (ِ) ّ ِ ِ ّ ِالصكرة الخامسة = 
فً   قمران أكف  عم  مٍصفً  قمران أكف  عم  مصي

زىفً  كىىرى الحى ٍزفً  في فيؤادم جى كىىرى الحي  في فيؤادم جى
 كاستطرادا حكؿ ىذه الدائرة :

 

 المحاكر
ُُ 
َُ 

ٖ ٕ ٔ 
ٓ 
ْ 

 ُُ ُِ شِ=ُ ّ

   ّ [ِ] ّ ْ ّ ِ ّ ْ عجز أكؿ البسيط   
 ِ ّ {ِ} ّ ْ ّ ِ ّ   عجز ثالث الطكيؿ
   ّ {ِ} ّ ْ ّ ِ     عجز خامس المديد

 
كاجبػا فػي أكؿ  ِش حيث ـ ترمز لممأتقة الرابعة التي تجعػؿ زحػاؼ السػبب ِكزنو  ُفي البحكر الثالثة أعاله فإف  المحكر  

 البسيط مستحسنا في الكزنيف ا خريف كانظر إل  زكجي اتبيات حيث ثاني كؿ منيما يخالؼ المأتقة الرابعة 
 

اًكيٍة....ضيا خ كية =كبمدةو مجيؿ تجرم الرياح بيا .....لكامبنا كىي نا  ِّّءو عرضيا خى
 ِّّ...ضيا خا كيٍة=ُكبمدةو مجيؿ تجرم الرياح بيا ....لكامبا كىي ناءو عرضيا خاكية

ؤكسا ٌب تيقيمكا كاًرىيفى الري دكرىكيـ   كىاًد ٌنا صي  ِِّّ..رىي نٍر رؤك سا= ِأىقيمكا بىني النيعماًف عى
دكرىكيـ     ٌنا صي ؤكسا .. رىي فى رؤك س=أىقيمكا بىني النيعماًف عى ٌب تيقيمكا كاًرىيفى ري  ُِّّكىاًد

 
 ّ ِ ّميرتو  الريح تسلي بو     كىزيـ رعده كاصبي     دىك كا صبك = 
ًصبي      دىك كى صبك =   ّ ُ ّميرتو  الريح سافيةن       كىزيـ رعده كى

 
 في الطكيؿ كالمديد:  ِ ّ ِ ّالتركيب 

 المحاكر
ُُ 
َُ 

ٖ ٕ ٔ 
ٓ 
ْ 

 ُُ ُِ شِ ّ

________________________________ 
( : " كمما اطرحو العركضيكف مف نماذج البسيط ما قاؿ الدماميني إنو أاذ كب يستحؽ أف  ياتلت إليو." كمثؿ ِِّص – ُٔجاء في )ُ

 لو بالبيت المذككر
 يزيد الأٌني ِ
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 ِ ّ {ِ} ّ ْ ّ ِ ّ   عجز ثالث الطكيؿ
 ِ ّ }ِ{ ّ ْ ّ ِ     عجز أكؿ المديد

  ّ [ِ] ّ[ِ]ّكاجب الزحاؼ   ُكىذا السبب عم  المحكر  صدر البسيط
 

 الزحاؼ ُيغمب كيلضؿ عم  المحكر  ِ ّ{ ِ} ّعندما ينتيي عجز الطكيؿ بالتركيب  
ػعًب  إفعػدـ الزحػاؼ كمػا فػي قصػيدة تػأبط أػرا:  ُيغمػب عمػ  المحػكر  ِ ّ} ِ{ ّعندما ينتيػي عجػز المديػد بالتركيػب  بالأَّ

 الذم دكفى سم و ... لقتيالن دموي ما يطؿ  
 فيي مف ثمانثة كعأريف بيتا زكحؼ فييا ىذا المحكر في ثالثة صدكر كعجز كاحد في قكلو :

تَّ  إذا ما...حؿَّ حؿَّ الحزـي حيػ ٍزـً ، حى  ػػػثي يحؿ  ظاًعفه بالحى
 حيث يحسف زحافو. ّ{ ِ} ّ ِ ِ ّ ِبخالؼ ثالث المدبد  
 ( :" كاستعماؿ ىذا االبحر قميؿ إب  العركض التالثة بضربييا " يعني ْٔص -ْ)
 في سادسو. ِ ِفي خامس المديد،  ِ ِ( ،  ِ ِ=  ْ)   ْ  ّ ْ ّ ِ(... ْ)) ّ ْ ّ ِ

 أفضمية زحافو ابعتماد في ثالث الطكيؿ اىتماـ العركضييف كأسمكا ُناؿ زحاؼ المحكر 
إب التي في ضػرب البيػت اتكؿ أف تحػذؼ  ِ ّ ِ( :" يجكز في كؿ فاعالتف ّٔص-ُِفي أكؿ المديد ) ُزحاؼ المحكر 

فػػي ضػػرب ىػػذه الصػػكرة، ثػػـ يػػكرد مثػػاب فػػي نلػػس  ُكىػػذا يعنػػي عػػدـ جػػكاز زحػػاؼ سػػبب المحػػكر  ِ ّ ُأللػػو فيبقػػ  فعالتػػف 
 الصلحة عم  بيت المخبكف:

ـٍ فيجٍبؾ بعقؿً  كمت  ما  ي  منؾ كالمان         يتكم
 كاتفضؿ أف يقاؿ إف ذلؾ يندر أك يستثقؿ، كلعؿ انسجاـ  كزف ذلؾ البيت راج  إل  أف لو م  المديد انتماء آخر خببيا.

ـٍ فيجٍبؾ بعقؿ       مديد كخبب  كمت  ما ي  منؾ كالمان         يتكم
 يجيبي بعقؿ        خبب ب مير كمت  ما ي  منؾ كالمان         ييصغي ثـٌ 

 ِ ّ ِ ّ ِ ِ ّ ِ السبب كىذه إحصائية في عدد مف قصائد  أكؿ المديد تبيف ندرة أك قمة زحاؼ
 

 ُِّنياية الأطر  عدد أبياتيا القصيدة الأاعر
 العجز الصدر

 تأبط أرا  أك
 جاىمياف-الأنلرم 

 إف بالأعب الي دكف سٍم و 
 لقتيالن دمو  ما ييطىؿٌ 

ِٖ ّ ُ 

 زياد بف يحي  
 ىػَُٕت  

 إف أيب الرأس بعد الأباب
 لػىنيي ن عف جامحات التصابي

 ض( ُ) - ٕ

 الطرماح
 ىػُِٓت 

يًٌ الًتئاـ ثَّ أعىبي الحى  أى
ب ي الميقاـ ب ي رى جاؾى الرى أى  كى

ٖٖ ّ - 

 ابف المعتز
 ىػِٔٗت 

 عرؼ الدار فحيا كناحا
 بعدما كاف صحا كاستراحا

ِّ ٓ ٕ 
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المتلػؽ( نابعػػة مػف أنػػو يقػ  فػػي منطقػة الضػػرب،  -المختمػػؼ( ك ) أ -أىميػػة متميػزة فػػي أممػب بحػػكر  دائرتػي ) بليػذا السػبب 
 كحكمو في بعضيا أنو يميؿ إل  عدـ الزحاؼ كفي بعضيا ا خر أنو يميؿ إل  الزحاؼ، كما يبيف ذلؾ الجدكؿ التالي :

 
 ب ييزاحؼ في اتعـ اتممب ) اعتماد المتقارب(   ّ }ِ{ ّ ِ ّ ِ ّفي المتقارب  المحذكؼ  -ُ

 يستحسف  زحافو ) إعتماد الطكيؿ(  ِ ّ {ِ} ّ ْ ّ ِ ّثالث الطكيؿ  -ِ

 كجكب زحافو  ّ [ِ] ّ ْ ّ ِ ّ ْفي البسيط   -ّ

 يغمب عدـ زحافو  ِ ّ }ِ{ ّ ِ ِ ّ ِأكؿ المديد  -ْ

 ّ ِ ّ ْ ّ ِأسمس مف   ّ ُ ّ ْ ّ ِأم  ّ {ِ} ّ ْ ّ ِخامس المديد أسمس مف ثالثو  -ٓ
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 الكافر –الكامؿ  -(   ِ ِ=   ْدائرة )اللاصمة  –المؤتمؼ(  -دائرة )ىػ 
 

المجتمػب( متحػدتاف فػي المقػاط  تمامػا، مػ  فػارؽ  -المؤتمػؼ ( كالػدائرة )جػػ  -نظرة إلػ  الأػكؿ أدنػاه تبػيف أف ىػذه الػدائرة )ىػػ 
في الدائرة )جػ( سبب بحرم خليؼ أم قابؿ لمزحاؼ بينما ىك في الدائرة )ىػ( سبب خببػي  ِ ِكاحد كىك أف السبب اتكؿ في 

(  ، كعميػو يمكننػا اعتبػار ىػذه الػدائرة ناتجػة عػف الػدائرة )جػػ( بانتقػاؿ السػبب اتكؿ ِثقيال )أك  ِأم قابؿ تف يككف خليلا   ِ
(  كنتيجػة لػذلؾ تتكلػد اللاصػمة فػي ىػذه الػدائرة. اللاصػمة ِ، ٓ، ُُكىذا السبب ىك الكاق  عم  المحاكر )   ِإل    ِ ِمف 

مػا الميػػزة اتخػرل فيػي خمكىػا مػػف نقػيض الخبػب أك نقػػيض أك السػبب الخببػي اللاعػؿ فػػي الحأػك إحػدل مميػزات ىػػذه الػدائرة، أ
  ّ ِ ّأك   ّ ِاحتكاء الحأك عم  سبب خببي فاعؿ،  كىك التركيب 

 كنظرة إل  بحكر الدائرتيف نجد أمامنا ثالثة تكائـ اثناف حقيقياف كثالث متخيَّؿ ملترىض..

 
 َُ ُُ ُِ ُ ِ ّ ْ ٓ ٖ َُ ُُ كالمحكرالبحر  الدائرة التكائـ

   ّ ِ ِ ّ ِ ِ ّ ِ ِ الرجز جػ ُ
   ّ ]ِ[ ِ ّ ]ِ[ ِ ّ ِ ِ الكامؿ  ىػ

 ِ ]ِ[ ّ ِ ]ِ[ ّ ِ ]ِ[ ّ   اليزج التاـ جػ ِ
 ِ ِ ّ ]ِ[ ِ ّ ]ِ[ ِ ّ   الكافر التاـ ىػ

  ِ ّ ِ }ِ{ ّ ِ }ِ{ ّ ِ  الرمؿ جػ ّ
  ِ ّ ]ِ[ ِ ّ ]ِ[ ِ ّ ِ  المتكافر ىػ
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الدائرتيف. الرجز في جػػ  نظيػره الكامػؿ فػي ىػػ، كاليػزج التػاـ  فػي جػػ نظيػره الػكافر التػاـ فػي ىػػ  المحاكر كالمقاط  ىي ذاتيا في 
كاليػػزج نظيػػره مجػػزكء الػػكافر، كلكػػف بحػػر الرمػػؿ ب نظيػػر لػػو مػػف أكزاف أػػعر العػػرب فػػي الػػدائرة ىػػػ، كنظيػػره بحػػر ميمػػؿ أسػػمكه 

تيف. كلػػكبه لكانتػػا أأػػبو بػػدائرة كاحػػدة. مػػ  فػػارؽ كثػػرة الزحػػاؼ فػػي المتػػكافر، ككجػػكده الرمػػؿ فػػي الػػدائرة ىػػػ ىػػك اللػػارؽ بػػيف الػػدائر 
 بحرم الدائرة جػ  كاختالؼ بعض جكازات العركض كالضرب.

ينت  عنيما بحراف  رائعاف ىما الكامػؿ كالػكافر، كعنػدما  ِ ِفي كؿ مف الرجز كاليزج إل  فاصمة  ِ ِعندما يتحكؿ السبباف 
 ينت  عنو كزف ميمؿ ىك المتكافر، كأاىد ىذا البحر الميمؿ: ِ ِفي الرمؿ إل  فاصمة  ِ ِيتحكؿ السبباف 

 
 ما كقكفؾ بالركائب في الطمؿ      ما سؤالؾ عف حبيبؾ قد رحؿٍ 

 دم ما فعىؿٍ ما أصابؾ يا فؤادم بعدىـٍ       أيف صبرؾ يا فؤا
ِ ّ    (ِ) ِ ّ ِ ِ ّ .......ِ ّ (ِ )ِ ّ ِ ِ ّ 
 

 ( ِك ) ّ ِ المتنافريفكلـ يقؿ العرب قبؿ الخميؿ أعرا عم  ىذا البحر تف فطرتيـ تمن  الجم  في الحأك بيف 
 كلكف مف المحدثيف مف جاء بيذا كمنيـ د. سعيد مان  العتيبة في قكلو :

 لف يقتمكهيا فتاتي ب تخافي       حٌبنا 
 دربنا صعبه كلكف       لف أحيدى كلف اتكهٍ 

 ق ّ ِ (ِ)   ّ ِ........ ِ ّ ِ ِ ّ ِ
 كـ كتابو مٌزقكا صلىػ......ػحاتو أك مٌزقكهٍ 

 لمأاعرة ميداء اتيكبي :
ـً  ٍكؿى اٍلمىٍبسى ٍبًح حى يىا       كىاٍنثيٍر ًضيىاءى الص  ٍمسي اًئي أى مى ًفًيلان ًفي سى  عيٍد ًلي رى

ِ ِ ّ ِ ِ ّ ِ ِ ّ             ِ ِ ّ ِ ِ ّ ِ ِ ّ 
ْ ّ ْ ّ ْ ّ               ْ ّ ْ ّ ْ ّ 

بمعزؿ عف  باقي أبيات القصيدة فيو  القابمية تف يككف كقد كصلنا ىذا البيت في بحر الرجز بأنو عم  ذلؾ البحر كالكاق  أنو 
لمكامػػؿ كب سػػبب مزاحػػؼ يغمٌػػب انتمػػاءه لمرجػػز. فػػال يحسػػـ مػػف الرجػػز أك الكامػػؿ ، إذ ب يكجػػد فيػػو سػػبب ثقيػػؿ يحسػػـ انتمػػاءه 

 الحكـ عميو إب بقرينة القصيدة أك اتبيات التي كرد فييا.
 كلنتأمؿ اتبيات التالية : 

ـً  ٍكؿى اٍلمىٍبسى ٍبًح حى يىا       فىيىٍب ًضيىاءى الص  ٍمسي اًئي أى مى ًفًيقي ًفي سى  أنت رى
ِ ُ  ّ ِ ِ ّ ِ ِ ّ       ُ ِ ّ ِ ِ ّ ِ ِ ّ 

كسػببا اللاصػمة ب  يػدخميما الزحػاؼ فػي اتعػـ   ِ ُكأخػرل   ُ ِجػاء مػرة  ْىذا مف الرجز تف  فيو زحافا لمسػبب، فػالرقـ 
 اتممب.

ـً        كتنت عندم في سمائي أمسيا ٍكؿى اٍلمىٍبسى ٍبًح حى  فاٍنثيٍر ًضيىاءى الص 
ُ ّ ّ ِ ِ ّ ِ ِ ّ              ِ ِ ّ ِ ِ ّ ِ ِ ّ 
(ِ )ِ ّ  ِ ِ ّ ِ ِ ّ           ِ ِ ّ ِ ِ ّ ِ ِ ّ 

 ّ ْ ّ ْ ّ ْ            ّ ْ ّ ْ ّ( ْ))كاقعا = 
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 ّ ْ ّ ْ ّ ْ            ّ ْ ّ ْ ّ ْحكػمنا = 
 ْ=  ِ ِأك   ّ ُ=  ِ(ِ)فيو فاصمة قابمة تف تككف  ْككصؼ الحكـ يعني أف الرقـ 

 ماذا عف النص :
ـً        كتنت عندم في سمائي أمسيا ٍكؿى اٍلمىٍبسى ٍبًح حى  ىاًت ًضيىاءى الص 

ُ ّ ّ ِ ِ ّ ِ ِ ّ              ِ ُ ّ ِ ِ ّ ِ ِ ّ 
((ْ) ّ ْ ّ ْ ّ     ِ ُ ّ ْ ّ ْ ّ 

كىػػك مػػف الرجػػز كلػػذا يجػػب تجنبػػو كمػػف يجعمػػو مػػف  ُ ِعمػػ   ْكىػػي مػػف الكامػػؿ كزحػػاؼ  ْ( أك ْيحػػكم البيػػت اللاصػػمة ))
فيو مكركىا، كاتحكط تجنبو،  لكأف الرجػز إذ يتميػز عػف الكامػؿ  بخمػكه مػف السػبب الثقيػؿ النػافي   ُ ِالكامؿ يعتبر الزحاؼ 

 لمزحاؼ يدرأ عف الكامؿ إزراء الزحاؼ م  كجكد السبب الثقيؿ.
،  فكػذلؾ الكتػد ّحيث ضمت  السككف متحػركيف قبميػا لتكػكف الػرقـ   ّ ُ ُق =  ُ ُ ُ ُلمسككف مجاؿ حيكم قبميا فلي 

مجالو الحيكم قبمو، كقد عرفنا أف كجكد الكتد مف خصائص اإليقػاع البحػرم كلػذا فيػك ب يقبػؿ كجػكد السػبب الخببػي كبالتحديػد 
. كلكػف   ّ ِ ِأصػمو   ّ ُ ُب كجػكد لػو. كالتركيػب  ّ(ِ)أػرة. ام أف التركيػب السبب الثقيػؿ فػال يػأتي مجػاكرا لػو قبمػو مبا

نمػا يعتػد بمجػاؿ الكتػد لقٌكتػو  السبب الثقيؿ قد يأتي بعد الكتد ضمف سياؽ محدد، فال يتنافراف إذ مجاؿ تػأثير الكتػد فيمػا قبمػو، كاد
 كثباتو.

 كفما يمي رمكز اتسباب في ىذه الدائرة كخكاصيا:
 
 خكاصو برمز السب ـ
أك فػػي   ّ ِقابػػؿ لمزحػػاؼ تنػػو إمػػا أف يكػػكف أكؿ الأػػطر فػػي التركيػػب فػػي التركيػػب  ِ ُ

 كيستكم زحافو كعدمو ّ ِ ّالمتناكبة 
ىي آخر الأطر لػـ  يجػز فػي  ّ ]ِ[ ّسبب  يمتن  زحافو إطالقإ. ذا كانت المتناكبة  ]  ِ[ ِ

 الزحاؼ عم  اتعـ اتممب  ]ِ[
 ُليتحكؿ عف صكرتو التي في الدائرة إل  سبب كاجب الزحاؼ  [ِ] ّ
 سبب ثقيؿ الزحاؼ نادره ِ ْ
 سبب يستحب زحافو عم  عدمو  ِ ٓ
 سبب خببي ذك كجييف متكافئيف ثقيؿ كخليؼ،  كىك السبب اتكؿ في اللاصمة ِ ٔ
اللاصمة المككنة  مف سببيف أكليمػا خببػي كثانييمػا بحػرم خليػؼ ب يزاحػؼ كنرمػز ليػا   ْ ٕ

ٍكمػػان ب  المػػذاف يػػرداف فػػي البحػػكر  ْ=ِِلتمييزىػػا عػػف السػػببيف الخليلػػيف   ْ=  ِ ِحي
 اتخرل كالقابالف مف حيث المبدأ لمزحاؼ.

 (ْ))=  ِ( ِرمز لكاق  اللاصمة عندما يككف أكليا سببا ثقيال ) (ْ)) ٖ
  ْ=  ِ ِكنرمز لكاقعيا عندما يككف أكليا سببا خليلا ب 

 رمز لكاق  اللاصمة عندما تككف سببيف خليليف ْ ٗ

 



 
 

 54 
 

 الكامؿ  -ٔ
 

 كعب بف مالؾ اتنصارم رضي هللا عنو:
مَّدي  ميحى ـٍ        ًجٍبريؿي تىٍحتى لكاًئنا كى  كًبًبئًر بىٍدرو إٍذ يىريد  كيجيكىىيي

 
 ُِ ُ ِ ّ ْ ٓ ٖ َُ ُُ الأطراف كالمحاكر
ًب( الصدر: كببئر بدر ( يىريدٍ  إذٍ  رفٍ  ًربىدٍ  بئػٍ  )كى  ىىييـٍ  جك )ديكي

 ّ ِ (ِ) ّ ِ ِ ّ ِ (ِ) رمز الصدر باتسباب كاقعا
 ّ ِ ِ ّ ِ ِ ّ ِ ِ رمز الصدر باتسباب حكما

 ىىييـٍ  ُّدي كجك= يىريدٍ  ِِرٍف إٍذ= ًربىدٍ  ُّك ببئٍػ= الصدر باللكاصؿ
 ّ (ْ)) ّ ْ=  ِِ ّ (ْ)) السبب باللكاصؿ كاقعارمز 

 
 كصكر الكامؿ  :

 العجز رقـ الصدر رقـ 
ُ ْ ّ ْ ّ ْ ّ ُ ْ ّ ْ ّ ْ ّ 

ِ ْ ّ ْ ّ ْ ِ 
ّ ْ ّ ْ ّ ْ   

ِ ْ ّ ْ ّ ((ْ)   ْ ْ ّ ْ ّ ((ْ)   
ٓ ْ ّ ْ ّ ْ   

ّ ْ ّ ْ ّ     ٔ ْ ّ ْ ّ ِ   
   ق ّ ْ ّ ْ ٕ
ٖ ْ ّ ْ ّ     
ٗ ْ ّ ْ ِ     

 
  كعم  ىذه الصكر اتبيات التالية :

 الأاعرة مستكرة اتحمدم )كلو( -ُ
 سػػػػػػػتر الػػػػػػػدمكع كمقمتيػػػػػػػو كتمتمػػػػػػػا  

 كبدكنػػػػػػػػػػو جػػػػػػػػػػاءت لكلػػػػػػػػػػي كلػػػػػػػػػػو
 باليػػػػػا أكلػػػػػـ تحػػػػػط بمأػػػػػاعرم مػػػػػا

 بأعػػػذب جممػػػػةو  كبنبضػػػيا ىمسػػػت
 

 

 

 عػػػػػػػػػػؿَّ كربمػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػاد دكف البػػػػػػػػػػيف
 بػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػف دكف أف يتكممػػػػػػػػػػػاكمضػػػػػػػػػػػت 

 مثػػػػػؿ السػػػػػػكار ككػػػػػػاف قمبػػػػػػي المعصػػػػػػماض
 لمعػػػػػػػػت بيػػػػػػػػا ركحػػػػػػػػي تبػػػػػػػػارم اتنجمػػػػػػػػا

 
  أحمد أكقي : -ِ
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 عػػادت أعػػاني العػػٍرس رجػػ  نػػكاحً   
 كيلًٌنػػػػػػًت فػػػػػػي ليػػػػػػؿ الٌزفػػػػػػاؼ بثكبػػػػػػو
ػػػػيًٌٍعًت مػػػػف ىمػػػػ و بعبػػػػرة ضػػػػاحؾو   أي
 ضػػػػػػػٌجت عميػػػػػػػًؾ منػػػػػػػابره كمػػػػػػػآذفه 

 

 

 

 

 كنيعيػػػػػػػػػػػػػػػػًت بػػػػػػػػػػػػػػػػيف معػػػػػػػػػػػػػػػػالـ اتفػػػػػػػػػػػػػػػػراحً 
 تػػػػػػػػػػػػػػػبٌمً  اإلصػػػػػػػػػػػػػػػباحً  كديًفٍنػػػػػػػػػػػػػػػًت عنػػػػػػػػػػػػػػػد

 فػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػؿًٌ ناحيػػػػػػػػػػػةو كسػػػػػػػػػػػػكرًة صػػػػػػػػػػػػاحً 
 كبكػػػػػػػػػػػػػػػػٍت عميػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ ممالػػػػػػػػػػػػػػػػؾه كنػػػػػػػػػػػػػػػػكاحً 

 
 :ُ أبك دىبؿ الجمحي -ّ
 عقػػػػػـ النسػػػػػاء فمػػػػػػا يمػػػػػدف  بمثمػػػػػػو  

 إف البيػػػػػػػػػػػػػكت معػػػػػػػػػػػػػادفه فًنجػػػػػػػػػػػػػاريه
 مػػض الكػػالـ  مػػف الحيػػاء تخالػػو
ـٍ بػػػػػػػػػػػػال متباًعػػػػػػػػػػػػده   متعػػػػػػػػػػػػٌكده بػػػػػػػػػػػػنع

 

 

 

ـي   إف النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بمثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو عٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرـه ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكده ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍخـي 
ـي  ػػػػػػػػػػػػػػػػًمننا كلػػػػػػػػػػػػػػػػيس بجسػػػػػػػػػػػػػػػػمو سػػػػػػػػػػػػػػػػػٍق  ضى
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌياف  منػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍفر كالعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدـ

 
 نزار قباني : -ْ 

 ب تسػػػػػػػػػػػػػػػأليني ىػػػػػػػػػػػػػػػؿ أحٌبيمػػػػػػػػػػػػػػػا 
 ألػػػػػػػػػػػدٌم مرآتػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػف ذىػػػػػػػػػػػػبو 
ػػػػػػػػػػػػػػػػٍيفى سػػػػػػػػػػػػػػػػٌيدتي  أبمحظػػػػػػػػػػػػػػػػةو تنسى
 كجميػػػػػػػػػػػػػػػ ي أحبػػػػػػػػػػػػػػػارم ميصػػػػػػػػػػػػػػػكَّرةه 

 

 

 

 عينٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ إنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي منيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لييمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 كييقػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ب أعتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بًيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخيى المرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـى فكقىيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 فػػػػػػػػػػػػػػػي اخضػػػػػػػػػػػػػػػراًرىمايكمػػػػػػػػػػػػػػػان فيكمػػػػػػػػػػػػػػػان 
 

  أبك اللضؿ الكليد: -ٓ

________________________________ 
 ّاحدة خاتمتيا  أصيمة كمف عجب أف تقتصر منطقة ضرب  ثالث الكامؿ عم  صكرة ك  ِ ِ ّاللاصمة في  منطقة ضرب الكامؿ  ُُ
 كأف تصبح اتبيات كالتالي بتحريؾ ما قبؿ الركم: ّ ُ ّدكف الصكرة اتخرل التي خاتمتيا   ِ ِ
 

 عقػػػـ النسػػػاء فمػػػا يمػػػدف  بمثمػػػو
 إف البيػػػػػػػػػكت معػػػػػػػػػادفه فًنجػػػػػػػػػاريه
 مض الكػالـ  مػف الحيػا تخالػو
ـٍ بػػػػػػػػػال متباًعػػػػػػػػػده   متعػػػػػػػػػٌكده بػػػػػػػػػنع

 

 مػػػػػا فػػػػػي النسػػػػػاء مثيمىػػػػػو تىًمػػػػػدي  
مػػػػػػدكاكػػػػػػرـه ككػػػػػػؿ جػػػػػػدكده   خى

ػػػػػػدي  ػػػػػػًمننا كلػػػػػػيس بعينػػػػػػو رمى  ضى
 سػػػػٌياف  منػػػػو الكٍيػػػػؼي كالعىػػػػدىدي 

 
أراه سائغا كلكف ذلؾ ب يجعمو مف الأعر، بؿ يبق  مف مكزكف الكامؿ حت  يثبت عف الخميؿ قبكلو أك يكتأؼ عميو أيء يعتد بو مف  

ثانيرراب   السري  إنما ىك راب  الكامؿ مضمر  أعر العرب  ىـ يعدكف ىذه الصكرة إف خمت مف اللاصمة مف راب   السري . كعندم أف 
 .في ضكء نلي المكانلة عف ملعكبتي الحأك، كخاصة 
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 الٌزىػػػػػري عنػػػػػدم خيػػػػػري مػػػػػا يييػػػػػدل 
 إنػػػػػػػػػػػػي أحٌيػػػػػػػػػػػػي ركضػػػػػػػػػػػػةن أينيلػػػػػػػػػػػػان 
 كبقيبمىػػػػػػػػػػػةو كالزىػػػػػػػػػػػري يأػػػػػػػػػػػيىدي لػػػػػػػػػػػي
ػػػػػػػػقـ  إف كػػػػػػػػاف ًجسػػػػػػػػميؾ أػػػػػػػػلَّوي سى

 

 

 

 فبنىأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقو أتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكَّري العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا
 فييػػػػػػػػػػػػػػػا جنىيػػػػػػػػػػػػػػػػتي ًلصػػػػػػػػػػػػػػػدًرًؾ الػػػػػػػػػػػػػػػػكردا

 رم الكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا َّ عٌممًتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذك
 فالقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب مٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ميسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقىـه بيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا

 
المعتمػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػف  -ٔ

 عباد:
    

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػالكا الخضػػػػػػػػػػػػػػػػػكع سياسػػػػػػػػػػػػػػػػػةه  
 كألػػػػػػػػػػػػٌذ مػػػػػػػػػػػػف طعػػػػػػػػػػػػـ الخضػػػػػػػػػػػػك
 إف يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػمب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك العػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا
 فالقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكعو

 

 

 

ـٍ خضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعي   فٍميٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ـٌ النقيػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي   ًع عمػػػػػػػػػػػػػػػػػ  فمػػػػػػػػػػػػػػػػػي الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍمني الجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعي 
ـٍ تٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمـ القمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكعي   لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
  أحمد أكقي: -ٕ

  
 درجػػػػػػػػٍت عمػػػػػػػػ  الكٍنػػػػػػػػز القػػػػػػػػركفٍ 

 السػػػػػػػػيكؼ مضػػػػػػػ  الزمػػػػػػػػاخيػػػػػػػر 
 فػػػػػػػػػػي منػػػػػػػػػػزؿو كميحٌجػػػػػػػػػػًب الغيػػػػػػػػػػػٍ 

 

  
 كأتػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدٌف السػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكفٍ 

 عميػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػي خيػػػػػػػػػػػػػػػر الجلػػػػػػػػػػػػػػػكفٍ  ..في 
 ..ػػػػػػػػػػػػػػػػػًب استسػػػػػػػػػػػػػػػػٌر عػػػػػػػػػػػػػػػػف الظنػػػػػػػػػػػػػػػػكفٍ 

 
  البحترم: -ٖ
  ، ـٍ ػػػػػػػػػػػٍف أٌم ثىٍغػػػػػػػػػػػرو تىٍبتىًسػػػػػػػػػػػ  عى

ػػػػػػػػػػػف   ػػػػػػػػػػػفه يىضى سى ٍصػػػػػػػػػػػًموً  حى  ًبكى
ػػػػػػػػا أى  أٍفًديػػػػػػػػًو ًمػػػػػػػػٍف ظيٍمػػػػػػػػـً الكي
ـٍ تىػػػػػػػػػػذيؽٍ   يىينيػػػػػػػػػػؾى أٌنػػػػػػػػػػؾى لىػػػػػػػػػػ

 

 

 

 

بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٌم طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرؼو تىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىًكـٍ   كى
ـ ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي أٍأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىوي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكىرى  كالحي
ٍف ظىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى، كاد ٍف أسى  ًة، كاد
ـٍ أنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيدان، كأٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  سي

 
  ابف المعتز: -ٗ
ميػػػػػػػػػػػػػػػؿو فػػػػػػػػػػػػػػػاتىني   ػػػػػػػػػػػػػػػـ ًمػػػػػػػػػػػػػػػف خى  كى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىت فىقىدتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي فىتىماسى  كى
 كانىػػػػػػػػػػػػػت بًػػػػػػػػػػػػػًو لػػػػػػػػػػػػػي ًضػػػػػػػػػػػػػحكىةه 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتييا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو أىنضى  كىعىزيمى

 

 

 

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ كى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي مي  فىعىرى
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراتً  نىلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عى  زى

 فىبىكىيتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي بىكىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتً 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتً  زمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى العىزى  حى

 
 

صػكرتيف  ْ ّ: رابػ  كسػادس المتقػارب كاليػزج كالطكيػؿ ( فػإف  لمخاتمػة  ّفي أعجاز كافة البحكر ) عدا مػا يبػدأ أػطره بكتػد 
 (ْ)) ّ=  ّ ُ ّكاتخرل  ْ ّ= ِ ِ ّإحداىما 
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 اللرعي لممأتقة الخامسة ) أنظر فصؿ المأتقات(الصكرة الثالثة تستدعي التأمؿ عم  ضكء التطبيؽ 
  ّ ْ ّ ْ ّ ْ.        ّ ْ ّ ْ ّ ْالصكرة اتكل   = 

  ْ ّ ْ ّ ْفي العجز يبق  العجز  ّفإذا جاز حذؼ آخر 
 كالمتكق  أف تنت  عف ذلؾ صكرتاف كٌؿ بقافية حسب كجو السبب اتكؿ في آخر فاصمة 

 ِ( ِ) ّ ْ ّ ْ    ّ ْ ّ ْ ّ ْ  -)ب(       ِ ِ ّ ْ ّ ْ    ّ ْ ّ ْ ّ ْ -)أ( 
)أ( ىي الصكرة الثالثة مف صكر الكامؿ. فماذا عف )ب( ض  فٍمنحٌكر اتبيات التي كردت في )أ( لتطابؽ الصكرة )ب( متذكريف 

ب الػذم أف ما سنخرج بػو لػيس مػف الأػعر بػؿ مػف المػكزكف سػكاء استسػغناه أـ اسػتثقمناه مػا لػـ نجػده عميػو أػيئا مػف أػعر العػر 
 يعتد بو

 
 أتٌف كجيؾ أبيضه ألىؽ

قىػػػػػػػػػػػٍرتى رك  ا ككطئػػػػػػػػػػػتى إنسػػػػػػػػػػػانٌيتي كحى
((ْ )ّ ْ ّ ((ْ )ّ 

 كسػػػػػػػػػػكنتى جٌنػػػػػػػػػػاًت اللػػػػػػػػػػراديس التػػػػػػػػػػي
 أنػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػائفه أٌمػػػػػػػػػػػػي كأٌمػػػػػػػػػػػػؾ طينػػػػػػػػػػػػةه 

 

ػػػػػػػػػػػػػػٍمتني فػػػػػػػػػػػػػػي عيأػػػػػػػػػػػػػػتي رىىقػػػػػػػػػػػػػػا   ُقػػػػػػػػػػػػػػد سي
 حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانٌيتي إذ زدتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىقا

ْ ّ ْ ّ ((ْ) 
قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيتييا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدحيى العرى

 خمىقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكهللا رٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كمَّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

((ْ )ّ ((ْ )ّ ْ ّ                ْ ّ ْ ّ ْ ّ 
 

 تبي فراس الحمداني عم  الطكيؿ :الكامؿ كالطكيؿ :  
 

ػػػػػػػػػػػكفى كىالعىقػػػػػػػػػػػؿى كىالتيقػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػأىفَّ الًحجػػػػػػػػػػػا كىالصى  كى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػيتي بىػػػػػػػػػػػػػػػػػدرى تىماًميػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػـ لىيمىػػػػػػػػػػػػػػػػػةو ماأى كى  كى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراًئري   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكًر ضى ٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت الخي  لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىمَّ ًلرى
ػػػػػػػػػبًح لىػػػػػػػػػـ يىأػػػػػػػػػعير   بًػػػػػػػػػأىمًرمى أػػػػػػػػػاًعري ًإلػػػػػػػػػ  الصي

  

 كلك حذفنا المتحرؾ اتكؿ مف كؿ أطر لصح اعتبار البيتيف بمعزؿ عف سكاىما مف الكامؿ :
 

ػػػػػػػكفى كىالعىقػػػػػػػؿى كىالتيقػػػػػػػ   إٌف الًحجػػػػػػػا كىالصى
ػػػػػػػػػػػيتي بىػػػػػػػػػػػدرى تىماًميػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػـ لىيمىػػػػػػػػػػػةو ماأى  كى

 

ػػػػػػػػػػػػػراًئري   ػػػػػػػػػػػػػدكًر ضى ٌبػػػػػػػػػػػػػاًت الخي  عنػػػػػػػػػػػػػدم ًلرى
ػػػػػػػػبًح لىػػػػػػػػـ يىأػػػػػػػػعير بًػػػػػػػػأىمًرمى أػػػػػػػػػاًعري   لممصي

  

   ّ ّ ُ ّ ِ ِ ّ ِ ِ الكامؿ  =             ّ ّ ُ ّ ِ ِ ّ ِ ِ ُالطكيؿ = 

________________________________ 
-ُٓ( ىك عجز راب   السري ، فكأنيـ استبعدكه لذلؾ. د. محمد الطكيؿ لـ  يذكر راب  السري  في صكره )ْ)) ّ ْ ّ ْىذا العجز  ُ

 ( عم  أنو لـ يذكر ىذه الصكرة في الكامؿ.  ِٗص
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 الكافر - ّ

 حساف بف ثابت رضي هللا عنو :
زاءي  بتي عىنوي       كىًعندى اَللًى في ذاؾى الجى مَّدان فىأىجى  ىىجىكتى ميحى

 
 ُُ ُِ ُ ِ ّ ْ ٓ ٖ الأطراف كالمحاكر

كٍ  الصدر: ىجكت محمدا ـٍ  )تىـي( ىىجى  ىك  تيعىفٍ  جبٍ  )فىأى( مدىفٍ  حى
 ِ ّ ِ (ِ) ّ ِ (ِ) ّ رمز الصدر باتسباب كاقعا
  ّ ِ ِ ّ ِ ِ ّ رمز الصدر باتسباب حكما

كٍ  الصدر باللكاصؿ ـٍ  ىىجى  ىك تيعىفٍ  ؼى أجبٍ  مدىفٍ  ت ميحى
  ّ (ْ=))ُّ ّ (ْ=))ُّ ّ رمز السبب باللكاصؿ كاقعا

 
 كصكر الكافر:

 
 العجز   الصدر رقـ
ُ ّ ِِ ّ ِِ ّ ِ ُ ّ ِِ ّ ِِ ّ ِ 
ِ ّ ِِ ّ ِِ     ِ ّ ِِ ّ (ِ)ِ     

    ّ ّ ِِ ّ ِ ِ     
     ِ ّ ِِ ّ ـْ     ِ ّ ِِ ّ أُِ

 
 كعم  ىذه الصكر:

 محمد ميدم الجكاىرم ُ 

________________________________ 
كأنأد الزجاجي كزنا  ُُٖ/ُ( :" جاء في العمدة ِٕص -ُٓلـ ترد ىذه الصكرة في البحكر عند الخميؿ كليذا لـ أعطيا رقما. ) ُ

 مأطرا محير اللصكؿ ب أأؾ أنو مكلد محدث كىك :
 سقر طمىالن بحزكل

 عيػػػدنا فيػػػو أركل  
 كأكل ب كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد 

 ليا طرؼ  صيكده 

ـي الػػػػػػػػػكٍدؽ أحػػػػػػػػػكل   ىػػػػػػػػػزي
 كلزمانػػػػػػػػػػػػػػا ثػػػػػػػػػػػػػػـ أقػػػػػػػػػػػػػػ

 ب فييػػػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػػػدكدي ك  
ـه   بىركدي   كمبتسى

 ثـ يعمؽ عمييا فيقكؿ : كىذا كزف ممتبس، يجكز أف يككف مقطكعا مف مرب   الكافر"  
كيحسف التكقؼ عند قكلو مأطر أم أف كؿ أطر بيت قائـ  بذاتو أك أنو  اتبيات مصرعة جميعا، كينسجـ ىذا م  استئثار مخم   

 تصري .دكنما  ِ ّ ّالبسيط بانتياء صدره ب 
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ػػػػطَّ بيػػػػا الًركػػػػابي   بيافػػػػا " يػػػػكـى حي
 ك " يافػػا " كالغييػػكـي تىطػػكؼي فييػػا 
 فقمػػتي كقػػد أيخػػذتي بًسػػحر " يافػػا

ـى اتـي ، ىػذم "  فمسػطيفه " كنعػ
 أقَّمتني مف الزكراًء       ًريحه 

ػػػػػػحابي    تىمىطَّػػػػػػرى عػػػػػػاًرضه كدجػػػػػػا سى
 كحاًلمػػػػػػػػػػػػػػةو ييجمًٌمييػػػػػػػػػػػػػػا اكتئػػػػػػػػػػػػػػاب 
 كاتػػػػػػػػػػػػػػػرابو ليافػػػػػػػػػػػػػػػا تيسػػػػػػػػػػػػػػػتطاب " 

 خػػػػػػػػػػػػٍكده كىعػػػػػػػػػػػػاب  بىناتيػػػػػػػػػػػػًؾ كمييػػػػػػػػػػػػا
 إل  " يافا " كحمَّؽى    بي عيقاب

 

 أبك تماـ ِ
 ليا كأعارني  كلىيا        كأبصر حرقتي فىزىىا

 لو كجوه يعٌز      بو       كلي حرىؽه أذٌؿ   ليا
 محاسفو كيصمىٍت       محاسف كجنتيو بيا دقيؽ

 أبحظ حسف كجنتو      فتحرجني   كأجرحيا

 عمر بف أبي ربيعة ّ
 لنأًم الدار مف نيٍعـً              أرقت كآبني ىٌمي
قمي            فأقصرى عاذؿه عني  كمٌؿ ممٌرضي سي

نا زى  كيحمك عندىا صٍرمي          أمكتي ليجرىا حى
 ًد تىٍجًزيىةي ابنًة العىًٌـ      )ـ(   الكدٍ  فبئس ثكاب ذات

 ُد.فاضؿ عكاد الجنابي  ـْ
 جرحت القمب فارفٍؽ       كدع ذاؾ العتابا
 كصٌدؽ في   ىمكـو       أحالتني     ترابا

 اكتابفكجو   المرء  قمبه        فتقرأه      
________________________________ 

 ( آحاد أبيات منيا : ِٕٗ-ص  –أكرد الأيا  جالؿ الحنلي ) العركض تيذيبو   ُ
 سق  طمال بحزكل         ىزيـ الكدؽ احكل "" 

 ( : حك  اتخلش لمكافر عركضا ثالثة مجزكءة مقطكفة ليا ضرب مثميا كبيتو : ُِٗص   -ككرد في ) العيكف الغامزة 
 ذكرم عبيمة أنت ىٌمي      كأنت الدىر

 فإف ييمؾ عبيده        فقد باد القركف                                      كمثمو : 
 كمثمو                                                   أأاقؾ طيؼي مامٍو     بمكة أك حمامةٍ 

 كقكلو :قاؿ ابف برم : كىذه اتبيات  ب دليؿ فييا بحتماؿ أف تككف مف مأككؿ المجتث 
 أؤلئؾ  خير قكـو     إذا ذكر الخياري 

 قمت : ىذا ممط ظاىر، فإنو إف  تـ لو  ابحتماؿ الثاني فإنما يتـ  لو  في البيت  اتخير فقط " إنتي  النقؿ.
يزاحؼ بما  بأخذ الكتد الملركؽ بعيف  ابعتبار كاعتبار ما بعد سببا  ِ ّ ِ  ُ ُ ّمف المجتث عم  الكجو  ِ ّ ّ ُ ّكفي اعتبار  

يسم  الكؼ في عركض التلاعيؿ كىك أمر استبعدتو  في الخليؼ كمف باب أكل  استبعاده  في المجتث. كنحف أماـ مجيء الكافر عم  
 ىذه الصكرة أماـ  احتماليف :

ف أجيز دكف تصري  فباعتباره مجتث الكافر عم  تعريؼ ابجتثاث  في الرقمي بانو  أف يككف مأطرا أك مصرع اتبيات  كما تقدـ . كاد
  ابنتقاص مف 
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 الكافر  –اليزج 
 في االكافر، كيستحسف الرجكع لخصائص اتسباب  ]ِ[ ِفي اليزج  يناظرىا   ِ] ِ[

 يقكؿ البياء زىير :
 أب يا أييا الٌنائػً 

ّ ِ ِ ّ ِ ُ 
 كىذا الأرؽي قد أعمىػ 
 ألـ يكقظؾ مف ذكَّػ

 فما باؿي دكاعيؾى  

ـي إف الميؿى قد أصبحٍ    ػ
ّ ِ ِ ّ ْ  

 ػفى بالٌنكر كقد صٌرحٍ 
 ر باهلل كقد سٌبٍح  

 إل  الخيرات ب تنجحٍ 

  
 كلك كاف البيت اتكؿ بمعزؿ عف  ىذه اتبيات :

 أب يا أييا الن ٌكا     )ـ(     ـي إف  الميؿى قد أصبح
ّ ْ ّ ْ              ّ ْ ّ ْ 

 لجاز فيو أف يككف مف أكؿ اليزج كأف يككف كذلؾ مف ثالث الكافر.
 كلك كاف :

ـٍ          بأٌف النكر قد صٌرحٍ   ألستى تليؽي فمتعم
ّ((ْ )ّ ْ             ّ ْ ّ ْ 

 لكاف مف ثالث الكافر.كلك كاف :
ٌمـٍ  ـٍ           أتيناؾى  عم  الس   ألستى تليؽيض فٍمتعم

ّ((ْ )ّ ْ             ّ ِ ُ ّ ْ 
لكاف ىػذا البيػت مضػطربا كاتفضػؿ تجنبػو فقػد جمػ   اللاصػمة ذات السػبب الثقيػؿ،  كىػي مػف خصػائص الػكافر كالزحػاؼ كىػك 

 اليزج.مف  خصائص 
في الػكافر تزاحػؼ  ِ ِعم  أف لنا مف ناحية نظرية أف نعتبر أف كؿ بيت عم  أكؿ اليزج ىك مف ثالث الكافر. فقد ذكرك أف 

كأسمكه نقصا. كفي تعميـ خصائص الرقمػي كاتخػذ بيػا مػا يػريح كيغطػي اتعػـ  اتممػب   ُ ِكأسمكه عقال كعم   ِ ُعم  
 في ىذا الباب.
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 ( :ٔ-) دائرة  –(و المأتب –دائرة ) د 
 السريع–المجتث  –المقتضب  –المضارع  –الخفيؼ –المنسرح 

 
ق = كتػػد مجمػػكع،  ُ ُ= ٖمقػػاط  كمحػػاكر ىػػذه الػػدائرة )د( ىػػي ذاتيػػا محػػاكر كمقػػاط  الػػدائرة )جػػػ( مػػ   فػػارؽ أف  المحػػكر 

كمػػا يلصػػؿ ذلػػؾ  ٖمحػػكر  = ُ( ك يبقػػ   ِق =  ُ= ٗ= كتػػد ملػػركؽ. كيتػػكزع إلػػ  محػػكريف ) محػػكر  ُق  ُيتحػػكؿ إلػػ  
 كالجدكؿ التالييف : أكؿال

 
 

 َُ ُُ ُِ ُ ِ البحر الدائرة 
ٖ 

ٓ ْ ّ ِ 
ٗ ٖ 

 تكأـ أ
  ّ ِ ِ ِ ُ ِ ِ ّ ِ ِ الرجز جػ
  ّ ِ ِ ُ ِ ِ ِ ّ ِ ِ المنسرح د

              

 تكأـ ب
 ِ ّ ِ ِ ِ ُ ِ ِ ّ ِ  الرمؿ جػ
 ِ ّ ِ ِ ُ ِ ِ ِ ّ ِ  الخليؼ د

 ُِ إلػ  ّ=ُِ( الػذم ىػك فػي كافػة البحػكر = ٖ( الناجـ مػف تحػكؿ محػكر )ٗتتلرد ىذه الدائرة دكف سيكاىا بكجكد المحكر )
 كينت  عف ذلؾ  أمراف: ُ( المتحرؾ  ٖ( ليبق  في المحكر )ٗإل  المحكر ) ِكانتقاؿ 
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= كتػد مجمػكع(. ككػأف المحػكر ُِ( =ٓ،ٖكالمحػكراف )= كتد ملػركؽ،  ُِ=  ٖ، ٗأكليما  : بركز التكأـ الكتدم ) المحكراف 
ك ٗكيتكافػأ مضػمكنا رمػزم   ٓأك  ٗىك الحبؿ السػرم الكاصػؿ بينيمػا فػال يزحػاؼ أم مػف  المحػكريف  ُفي الدائرة )ىػ ( = ٖ
 حيث يمتن  الزحاؼ في كافة أجزاء الرمزيف ّ ]ِ[كالثاني               ِ ُ ِ –اتكؿ   ٓك  ٖ
حػػيف أف أكبػػر رقػػـ زكجػػي فػػي  فػػي  ٗ، َُ، ُُفػػي حأػػك ىػػذه الػػدائرة  ممػػثال بالمحػػاكر ] ِ[ ِ ِ= ٔ الػػرقـثانييمػػا : بػػركز  

 في الحأك يكضح الكثير مف أحكاـ بحكر ىذه الدائرة جميعا. ٔ، كفيـ خكاص ىذا الرقـ ِِ=ْحأك سكاىا مف البحكر ىك 
تركيب خببي كيأكؿ جرعة خببية في حأك بحػكر ىػذه الػدائرة ب تطيقيػا البحػكر القصػيرة فيػتـ الػتخمص منيػا بزحػاؼ   ِ ِ ِ

كيغمب التخمص منيا في البحريف الطكيميف الخليؼ  ]ِ[ [ِ] ِكاجب في أحد السببيف اتكؿ عم  استثقاؿ أك الثاني تلضيال 
   ]ِ[ {ِ} ِ لضيالكالمنسرح بزحاؼ مستحب في أحدىما الثاني ت

 يقكؿ عمي الخش عم  الخليؼ : 
ٌقت في فمقتييا جحكدي    كالألاه الممياء بندقةه سمػػ  ....)ـ( ... ػراء أي

 

 ّ ْ ٓ+ ٖ ٗ َُ ُُ ُِ ُ ِ المحاكر 
 ّ [ِ] ِ+ُ ]ِ[ ِ ِ ّ ِ ِ المقاط  
 قتفٍ  دي  ءيبيفٍ  يا لىـٍ  ىؿٍ  ألا تيٍش  خؿٍ  المنسرح

 قتفٍ  دي  ءيبيفٍ  يا لىـٍ  ىؿٍ     المقتضب
          

 قتفٍ  دي  ءيبيفٍ  يا لىـٍ  ىؿٍ  ألا كٍش   الخليؼ
 قتفٍ  دي  ءيبيفٍ  يا لىـٍ      المجتث

  نك ءيبيفٍ  يا لىـٍ  ىؿٍ  ألا   المضارع
 النظـ  التالي ب تؤخذ منو أحكاـ  الزحاؼ

ؿى  ػقػىتٍ ػػػسمراءى أٍقػ      بندقةن  الممياء قى  خمت الألا  المنسرح : ؿي  فاسترسن  العسى
 ساؿ منيما العسؿي           بندقةن  الممياء ذم المقتضب :

ٌقت       كالألاه الممياء بندقةه سمػػ الخليؼ :  جحكدي  فمقتييا في)ـ(    ػراء أي
   جحكد فمقتييا فيلمياء طاب الكركدي             المجتث :

ف  ألاه الحساًف بيف        كمف يحتسي  المضارع :  ييجى
 بندقة منيا  الألاه المميا       مف  ذاقيا لـ يحتلٍؿ بالٌدٍنيا السري  :

 إرج  إل  الدائرة أعاله كانظر كيؼ يتحاذل كؿ مف الخليؼ ك)مجتث الخليؼ( م  الرجز، ككؿ مف المنسرح 
 ك)مقتضب المنسرح( م  الرجز.ككيؼ يميد ذلؾ لملقرة التالية،

 ابجتزاء انتقاص مف آخر البحر كأما ابجتثاث أك ابقتضاب فانتقاص مف أكؿ البحر 
 ِ ّ ِ ّ ّ ِ ّ ِمجزكء الخليؼ مف الخليؼ بعد إسقاط ما حكل المستطيؿ  = 

 ِ ّ ِ ّ ّ ِ ّ ِإسقاط ما حكل المستطيؿ  =  بعد مجتث الخليؼ مف الخليؼ
  ّ ُ ّ ّ ِ ّ ْستطيؿ = مقتضب المنسرح  )مجتثو( بعد إسقاط ما  حكل الم

 كيترتب عم  ابجتثاث أف أحكاـ آخر العجز كاحدة في البحر اتصمي كما  في مجتثة. 
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 دائرة ىػ –السري  
ٓ ْ ّ ِ ُ ُِ ُُ َُ ٗ 
 يا  لىـٍ  ىيؿٍ  ألا ىٍش  مف قتف دي  بفٍ 

 جػ -الرجز
ٓ ْ ّ ِ ُ ُِ ُُ َُ ُٖ 
 يا  لىـٍ  ىيؿٍ  ألا ىٍش  مف قتف دي  بفٍ 

 

 كفيما يمي رمكز أسباب ىذه الدائرة  كخكاصيا :
 

 خكاصو الرمز ـ
أك فػي  ّ ِقابؿ لمزحاؼ تنو إما أف يككف أكؿ الأػطر فػي التركيػب فػي التركيػب  ِ ُ

 ّ ِ ّالمتناكبة 
 ؾ ) مكركه( ِمستثقؿ الزحاؼ كيمكف الرمز لو بخط اليد ب  }ِ{ ِ
 ح ) محبكب(ِ مستحب الزحاؼ كيمكف الرمز لو بخط اليد ب {ِ} ّ
 ممتن  الزحاؼ ]ِ[ ْ
 كاجب الزحاؼ [ ِ] ٓ
المعاقبػة( فػي البحػريف الطػكيميف  –جػزا حد السببيف كيلضؿ الثػاني ) أحاؼ ز كاز ج {ِ}} ِ{ ٔ

 المنسرح كالخليؼ 
المراقبػػػة( فػػػي البحػػػريف القصػػػيريف  – كزاحػػػدىما كيلضػػػؿ الثػػػاني ) أحػػػاؼ ز جػػػكب ك  [ِ]} ِ{ ٕ

 المضارع  كالمقتضب نصا كالمجتث قياسا.
 

فػػي الحأػػك ذك طبيعػػة خببيػػة مػػف   ِ ِ ِ=  ٔكفيمػػا يمػػي مقػػاط  بحػػكر ىػػذه الػػدائرة كخصائصػػيا كأىػػـ مػػا فييػػا أف  التركيػػب 
حيث كقعو في السم . كلذا تتخمص منو بحكر ىذه الدائرة أك تحاكؿ التخمص منو. كالجػدكؿ التػالي فيػو تكصػيؼ لػذلؾ. كالػرقـ 

 ( ٓفي الحأك مف مستأثرات ىذه الدائرة كبحكرىا دكف سائر البحكر ) استتئثار  ٔ
 

  ّ ْ ٓ+ٖ ٗ َُ ُُ ُِ ُ ِ المحاكر 
  ّ  ّ ]ِ[ {ِ} }ِ{ ّ ِ ِ صدر -المنسرح 
 عجز –المنسرح 

 المأتقة الرابعة
ِ ِ ّ }ِ{ {ِ} ]ِ[ ّ [ِ] ّ  

ّ ِ ِ 
  ّ [ِ] ّ ]ِ[ [ِ] }ِ{ ّ   المضارع
  ّ [ِ] ّ ]ِ[ [ِ] }ِ{    المقتضب

ّ ِ ِ 
 ِ ّ ِ ّ ]ِ[ {ِ} }ِ{ ّ ِ  الخليؼ
 ِ ّ ِ ّ ]ِ[ ِ     المجتث

 

________________________________ 
  في فصؿ التخاب ِِِكانظر تحكليا  إل    ّ ِ ِفي الدائرة ) جػ(  =  ٖ -َُ-ُُالمحاكر   ُ
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 المنسرح
 

 يقكؿ قطىرٌم بف الليجاءىة:
 يا نلس ب ييٍمًييىٌنًؾ اتمؿي      فرٌبما أٍكذبى المين  اتجؿي 

  
 ّ ْ ٓ+ٖ ٗ َُ ُُ ُِ ُ ِ المحاكر
 ّ [ِ] ّ ]ِ[ {ِ} }ِ{ ّ ِ ِ المقاط 

ُ ّ (( =ِ )ِ 
ال نىؼٍ  يا  الصدر  ممك أى  نىكؿٍ  يفٍ  ىػً  ييؿٍ  سي

 جمك أ مينىؿٍ  بؿٍ  ذى  أؾٍ  بىما ريبٍ  ؼى  
 

 كصكر المنسرح كالتالي 
  

ُ 
ِِ ّ ِِِ ّ {ِ} ّ 

 
ُ ِِ ّ ِِِ ّ (ِ) ِ 
 ِ ِ ّ ِِِ ّ ِِ أُ

   ِ ّ ِِِ ّ ِِ بُ    ِ ّ ِِِ ّ ِِ بُ
     ق ِِِ ّ ِِ  ِ 

ّ ِِ ّ ِِِ       
  
 كعم  ىذه الصكر اتبيات التالية: 
 

   إبراىيـ طكقاف ُ 
 مػػػػػػػػػػا لىػػػػػػػػػػؾى كىالػػػػػػػػػػذكريات تػػػػػػػػػػذعرىا 

ػػػػػػػػػػجكف أىدفنيػػػػػػػػػػا  مػػػػػػػػػػكءدة فػػػػػػػػػػي الأي
 يػػػػػػا مسػػػػػػعرى النػػػػػػار كىيػػػػػػؼى أىطلئيػػػػػػا
مػػػػػػػ  كىبػػػػػػػدم  أىمػػػػػػػا تىرانػػػػػػػي يىػػػػػػػدم عى

 

تىنأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاتىثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مىكنكنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    كى
كايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيف أىذخرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي زى  كى
ؾى اَللى حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعرىا  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامىحى
فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىة أيطيًٌرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  أىكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف زى

 
   ابف الركمي: .أُ

 ىػػػػػػػػؿ أثىػػػػػػػره مػػػػػػػػف ديػػػػػػػػارىـٍ دٍعػػػػػػػػسي 
 مخٌبػػػػػػري السػػػػػػائًؿ الٌرذٌيػػػػػػةى فػػػػػػي الػػػػػػػػػ
 ب تسألىػنػػٍػيا فميػػس يسػػم  جػػػػػػػػػػػػػػػر

 حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث تالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراعي كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍعسي  
 أٍطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًؿ أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجآذري الٌمٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس

 ػس الػقكًؿ إب أخصه لو جٍرسي 
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 محمد بف مالب الرفاء الرصافي البمنسي: بُ
مػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿه   يػػػػػػػػػػػػػػػا راًكبػػػػػػػػػػػػػان كىالًمػػػػػػػػػػػػػكل أى
مػػػػػػػػػػػػػ  أىنػَّػػػػػػػػػػػػػػػػوي طىريػػػػػػػػػػػػػػؽه   نىػػػػػػػػػػػػػػجدان عى
يػٌػػػػػػػػػػػان  ػػػػػػػػػزتى حى ٌنػػػػػػػػػي ًإف جي ػػػػػػػػػػػيًٌ عى  كىحى
 لىػػػك أىفَّ      ًبالكيرًؽ   ما   بًػػػقىمػبي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف    قىصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدًه كىالغىضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفي عى
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا عي  تىقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطىعيوي ًلمصًٌ
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفي   أىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض  مىكاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيييـي الجي

قىت    تىحتىيا   الغيصكفي  حتىػػرى  بًى
 أقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتي بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض اإلقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍر   مف العقد اللريد : ِ

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادفو نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌداٍر 
 صبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌػرني لٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍر 
 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بالٌصٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍر 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي باسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعبار  "كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 بني    عبد   الػػٌداٍر   صبران   

   مف العقد اللريد: ّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدا     عاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت بكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو صى
 تريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمدا
 لىٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رأتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردا
 أبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كألقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدا

 قالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت كأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدت رٌدا"
ـٌ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعدو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعدا  كٍيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

" 
 

 بيف المنسرح كالبسيط ما يستدعي المقارنة كالتأمؿ بدء بيذا التمثيؿ البياني لصكرتيف ليما:
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 المنسرح البسٌط

 ِ (ِ) ّ ِِ ّ ِ ّ ِِ البسيط
 ِ (ِ) ّ - ّ ِ ّ ِِ المنسرح
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 ىذه أبيات لزينب بنت فركة المرٌية مف البسيط يطمب تحكيميا لممنسرح بالجراحة كالتجميؿ
 

 يا   أٌييا الراكبي   الغادم   مطٌيتو       عٌرج أنٌبئؾ عف بعض الذم أجدي 
 ككجدم بيـ فكؽى الذم  كجدكاما عال  الناس مف كجدو  تضٌمنيـ       إٌب 

ٌني  في  مسٌرتو       ككٌده     آخر    اتٌياـ    أجتيدي  سبي  رضاه   كاد  حى
 

 ْ ّ ِ ّ ْ ّ (ِ) ِ 
( مطيٍ  مادم ًكبيؿٍ  را يييٍر  يا أمٍ  البسيط  ىك  )يتى

( مطيٍ   ًكبيؿٍ  را يييٍر  يا أمٍ  المنسرح  ىك  )يتى
         

 جدك أ  لذم  ب  ضؿ كعفٍ  بٍئػ أينىبٍ  عٍر رجٍ  البسيط
 جدك أ  لذم   كعفٍ  بٍئػ أينىبٍ  عٍر رجٍ  المنسرح

 
 أجد لذمالمطٌيتىو      عرج أنٌبئؾ عٍف الراكبي يا أييا                المنسرح جراجةن :   

 أجد جكلن مطٌيتىو      عرج أنٌبئؾ عف  الممتطييا أييا             المنسرح تجميال       
 

 عم  أف ما بيف ثاني المنسرح كسادس البسيط يكاد يصؿ حد التطابؽ. أنظر لمبيتيف: 
 ّ ّ=  ِ ِ ُ ّكتحكؿ ىذه إل   ِِِ ّتحكليا إل  الخاتمة  ّّْمف سادس البسيط ) مخم   البسيط ( مر معنا في  –أ 
ِ 

.... كافاهي مف صبًحًو اصًلراري =   ِ ّ ّ ِ ّ ْقد أارؾى الدىىرى فيك ليؿه
 ف ثاني المنسرحم -ب

 ِ ّ ّ ِ ّ ْلىك أىفَّ ًبالكيرًؽ ما ًبقىمبي        بحترقت تحتيا الغصكفي = 
ب فػارؽ بينيمػا مػف حيػث السػم  كيمكػػف نسػبة أيػف مػف البيتػيف تم مػف الػػكزنيف، كب يمكػف التلريػؽ بينيمػا إب مػف خػالؿ المػػكف 

تكجد في المنسرح  دكف البسيط ككجكدىا في المنسرح يعني أنػو مػف الممكػف أف يػرد لػدينا أػطر  ّ ّ ِ ّفإٌف ىذه المتناكبة  
 كزنو :

يػٌػػان :  كىذا ىك كزف الأطر  ِ ّ ٔ ّ ْ ػػيًٌ عىٌني ًإف جيزتى حى  كىحى
اتبيػات التػي فحينيػا تنسػب  ّّٔمزدكج ابنتماء لمبسيط كالمنسرح إب إذا كجد أطر فػي المتناكبػة  ِ ّ ّ ِ ّ ْكعميو فإف 

ف انتي  العجز ب   فذلؾ مف مخم  البسيط.  ِ ِ ِ ّتحكم ىذا الأطر إل  المنسرح دكف البسيط. كاد
 كمما كرد في ىذا الأأف:
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طىػػالن إلػػ  مجػػزكءات البحػػر البسػػيط، كلػػذا فيػػـ يسػػٌمكنو :"  ُقػػكؿ د. عمػػر خمػػكؼ -ُ ـٌ )المخمٌػػ ( خى فػػي العػػركض التقميػػدم؛ ييضػػ
لمنسرح أكل  بػو كمػا أثبٍتنػا ذلػؾ فػي دراسػة مسػتقٌمة حػكؿ ىػذا الػكزف. كلقػد زاكجػكا بػيف المخمٌػ  كمجػزكء )مخٌم  البسيط(، ككاف ا

 البسيط، تكٌىمان أنيما أيءه كاحد" 
 
كىػػػك أيضػػػا أػػػاذ  ّ ِمكػػػاف فػػػاعمف =  ِ ِ ِ( :" كقػػػد جػػػاء فػػػي مخمػػػ   البسػػػيط ملعػػػكلف =  ُُٔص -ِٔالػػػدماميني ) -ِ

 كقكلو:
 ِما سارت الٌذليؿي السراع      فسر بكدٌو أك سر بكرهو  

ّ ّ ِ ِ ِ ّ ِ             ْ ّ ُ ّ ّ ِ 
قػد كفقػػت إلػ  ابتكػػار كزف صػاؼ جديػػد يجػرم ىكػػذا :  ُْٕٗكمػا أننػػي فػي سػػنة  "( :" ْٖص – ُّنػازؾ المالئكػة : ) -ّ

  " في كؿ أطر ِ ّ ِ ِ ِ ّ ْمستلعالتف مستلعالتف  
كىػك  ُُ-ٔ-ُمثال ملاعيمف فاعالتف مسػتلعمف كػاف دليػؿ البحػر النػات  ىػك فإذا خمطنا  " ( ّٔص  -َِد. مستجير )..-ْ

)  –اعتبرتػو بحػرا صػافيا  –ما فعمتو نازؾ المالئكة عنػدما اقترحػت يكمػا بحػرا  –كأكثر منو  –بحر مير مكجكد. كىذا بالضبط 
  ّ ْ ِ ّ ْ =   قُقُُقُقُليصمح لالستخداـ في أعر التلعيمة ( ىك تكرر تلعيمة مستلعالتف 

  

________________________________ 

http://alwaraq.com/Core/dg/dg_honorable_allcomments?dmy=1&sort=us.firstname&order=asc&ID=31ُ

53&begin=31 
 

كأميؿ إل   ) الٌذلػٌػؿ(  بتأديد الالـ اتكل  تجنبا لخرؽ استئثار الكامؿ بلاصمة   ِ ّ( ْ)) ّ ْحسب ما مر معنا =  ِ ّ ّ ُ ّ ْ  ِ
 فغالبية ما كرد بدكف تأديد الالـ  –ككقد كردت ىذه الكممة في الأعر العربي عم  ندرة  ِ ّ ّ ِ ّ ْالحأك  فيككف كزف الأطر 

 كمما كرد بتأديدىا  قكؿ ابف خمدكف :                           عجب اتناـ لأأنيـ بادكف قد       قذفت بحييـ المطي الذٌلؿ
كًر ًلغىايىةو       ًمٍف ديًكًنيىا تيٍنضى  اٍلمىًطي  الذ لَّؿي            كقكؿ لساف الديف ابف  الخطيب :                      ٍيطىافي اٍلغيري  أىٍمرىاهي أى

http://alwaraq.com/Core/dg/dg_honorable_allcomments?dmy=1&sort=us.firstname&order=asc&ID=3153&begin=31
http://alwaraq.com/Core/dg/dg_honorable_allcomments?dmy=1&sort=us.firstname&order=asc&ID=3153&begin=31
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 الخليؼ 
 تقكؿ حلصة بنت الحاج الرككنية :

 يلضح الكردى ما حكل منو خٌد       ككذا الثغر فاضحه لآللي
 

 ِ ّ ْ ٓ+ٖ ٗ َُ ُُ ُِ ُ المحاكر
 ِ ّ ِ ّ ]ِ[  {ِ} }ِ{ ّ ِ المقاط 
ؿٍ  يؼٍ  الصدر حي دٍ  مفٍ  حكل ما دى  كٍر  ضى  ديفٍ  ىيخى

 ّدما = 
 لي  ليا لؿٍ  ضحفٍ  فا ري  ثىغٍ  كىذىثٍ  ك العجز

  

 ُكالتالي   كصكر الخليؼ
ُ ِ ّ ِِِ ّ ِ ّ ِ 

ُ 
ِ ّ ِِِ ّ ِ ّ ِ 

ِ ِ ّ ِِِ ّ ِ ِّ  
  ِ [ِ] ّ ِِِ ّ ِ أِ

ٕ ٕ ٖ ٕٕٕ ٖ ٕ ٖ  ٖ ٕ ٖ ٕٕٕ ٖ ٕ ٖ  
  ٖ ٔ ٖ ٕٕٕ ٖ ٕ ـ إٔ  ٖ ٔ ٖ ٕٕٕ ٖ ٕ ـٕ

  ٕ ٕ ٖ ٕٕٕ ٖ ٕ ـ بٕ
ٖ ٕ ٖ ٕٕٕ ٖ    ٗٔ ٕ ٖ ٕٕٕ ٖ    

________________________________ 
ركعي في الترقيـ أف تقتصر اترقاـ بدكف حركؼ عم  ما تكاتر مف عركض الخميؿ في كتب العركض، كأية صكر جديدة إف  كانت  ُ

ف كانت  جديدة في الصدر كالعجز حممت في الصدر رمز مقتصرة عم  العجز حممت  فيو  رقـ  سابقيا م تمٌكا  ب ) أ ، ب ، جػ (  كاد
ـ مثال  ) ـ = مضاؼ(  كحممت في العجز رقـ الصدر متمكا برقـ صكر اتعجاز )أ ، ب(  لذلؾ ِسابقيا متمكا بالحرؼ ميـ  كما في 

 ـ ب إلا.ِـ أ ، ِالصدر 
ثالثة لمعجز . كمني عف الذكر أنو ما لـ  نجد عمييا أعرا يعتد بو فإنيا مف المكزكف. تطبيؽ المأتقة اتكل  يؤدم إل  كجكد صكرة  ِ

 ب( ،  كعمييا تحريؼ أبيات عبده بدكمِأما إف كجدنا عمييا أعرا يعتد بو فيمكف ترقيميا في الجدكؿ ب )
 ق ّ ِ ّ ٔ ّ ِ            ِ ّ ِ ّ ٔ ّ ِ

 ىػػػػػػػبطى اترضى كػالصػػػػػػػػباًح سنٌيػػػػػػػػا
كالمينػػػػػ  كحػػػػػػػػركفان          عػػػػػرؼى الحػػػػػػبَّ 

 كتغٌنػػػػػػػػػػػػػػػػ  كبمػػػػػػػػػػػػػػػػبؿو كتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػادل
 عػػػػػػاشى فػػػػػي القيػػػػػركاًف قمبػػػػػان ذكػػػػػػٌيا

 

ٍقػػػػػػػػػػدمان ب ييػػػػػػػػػػػابٍ    رابػػػػػػػػػػطى الجػػػػػػػػػػػأش مي
 عزفيػػػػػػػػػػػػا رائػػػػػػػػػػػػػ ه كعػػػػػػػػػػػػػٍزؼ الٌربػػػػػػػػػػػػػابٍ 
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعو معػٌطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر ابرتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػابٍ   كأي
 أيػػػػػػف فػػػػػػي النػػػػػػاس مثمػػػػػػو فػػػػػػي المبػػػػػػابٍ 
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   ق ٖ ٕٕٕ ٖ ٕ أٗ
٘ ٕ ٖ ٕ[ٕ]ٕ ٕ    

    ٕ ٕ[ٕ]ٕ ٖ ٕ ـٖ    ٕ ٕ[ٕ]ٕ ٖ ٕ ـٖ
   

 كعم  ىذه الصكر:
  

    عمي الخش: -ُ
 تسػػػكر النػػػاظريف فػػػي ألػػػًؼ كعػػػد    

 كالأػػػػػػػػػلاه المميػػػػػػػػػاء بندقػػػػػػػػػةه سمػػػػػػػػػػػ
 حيػػػػػػػػف تلتػػػػػػػػػر  فاتمػػػػػػػػانٌي حبمػػػػػػػػ 
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػاىداىا أرانػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ تػػػػػػػػػػػػػػػػػتمٌن 

 نلرا مف ماللة الثكب مصبان 

 ثػػػػػػػػػـ تغضػػػػػػػػي كػػػػػػػػػأنيا ب تريػػػػػػػػػدي  
ػػػػٌقت فػػػػي فمقتييػػػػا جحػػػػكدي   ػػػػػراء أي

ذا ٌمػػػػػػػػػػػػػػت الٌأػػػػػػػػػػػػػلاهى كعيػػػػػػػػػػػػػػدي   كاد  زى
 كاللراأػػػػػػػاًت أف تطيػػػػػػػر النيػػػػػػػػكدي 

 كىمػا يخلقا  كىك     يػذكدي 
 

    عبده بدكم: -ِ

                                                                                                                                                                                        
في حيف أنيا تكرد كزف الملتضب مثال "  ّ ِ ِ ِ ّ ِعندما تذكر كتب العركض ىذه الصكرة تكرد كزنيا " فاعالتف مستلعمف " =  ُ

  ّ ُ ّ ِ[ ِ] ِ=   ّ ُ ّ ِ ُ ِملعالتي ملتعمف " =  
 )المنسرح خببي اإليقاع  يطيؽ جرعتو الخببية البحراف الطكيالف  ِِِفي تناكلي ليذه الدائرة ذكرت أف الرقـ 

 -في إطار ) جزا  ِ ِ ِفي حأكييما  بػ   ٔكالخليؼ ( م  استحساف التخمص مف ىذه الجرعة كما يصكر ذلؾ الرمز لمتركيب 
 ِفييما بػ   ٔالمعاقبة (كأما البحراف القصيراف فال يطيقاف ىذه الجرعة الخببية كلذا كجب الزحاؼ فييما كما يصكر ذلؾ الرمز لمتركيب 

في الحأك التي ب يطيقيا  ِِِالمراقبة (. كعمة الزحاؼ ىذه أم كجكب الزحاؼ لمتخمص مف الجرعة الخببية  –ر ) كزا في إطا ِ[ ِ]
ييٍنػًت  عم  نحك ما  ّ ّ ِ ّ ِ=    ّ ِ[ ِ] ِ ّ ِالبحراف القصيراف تنطبؽ عم  مجزكء الخليؼ الذم أرل أف يككف كزنو  = 

( عم  أنو ]مخبكف [ مقصكر. كب أؾ أف إحصاء لمكاق  الأعرم في ىذا البحر ُُِص  -ُِخامس الخليؼ الذم نص التبريزم ) 
 يجمي الأؾ حكؿ ىذا المكضكع.

 ِ[ِ]ِإب عم  الصكرة  ٔلـ يرد فييا التركيب  ُٔقصيدة بيا الديف زىير التي منيا اتبيات اتربعة التي في الصكرة الرابعة عدة أبياتيا 
زاحلة في سياؽ ىذه اتبيات بؿ مقارنا بصدر البيت ذاتو لك جعمنا عجز البيت:  أىنكىرىت ميقمىتي الكىرل       مير الم ِِِكاستم  لكق   ّ ِ= 

يىر ) فتىيا السى  ( ّ ِ ِ ِ ّ ِ(   منذ أف أقصانا السلر ) ّ ّ ِ ّ ِحيفى عىرَّ
 ِ ّ  = ِ ِ ُيلضؿ تجنبو كىك  ِِِالمراقبة( يطرح  زحافا آخر لمتركيب  –عم  أف ذكر ) كزا 

 ( ّ ِ ّ ّ ِ(        حينىما دىاىا السلر ) ّ ّ ِ ّ ِكعميو يصبح عجز البيت السابؽ : أىنكىرىت ميقمىتي الكىرل ) 
 ( ّ ِ ِ ِ ّ ِكب أؾ أنو  أسمس مف العجز منذ أف أقصانا السلر )

 كليتذكر القارئ ىذه الصكرة عندما  يمر في المقتضب  بالبيت
 ( ّ ُ ّ ّ ِبالعذاب كالٌنذر )                   ( ّ ُ ّ ِ ّأتانا مبأرنا ) 
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 ىػػبطى اترضى كالصػػباًح سنٌيػػػػان     
 عػػرؼى الحػػبَّ كالمينػػ  كحػػػركفان 
 كتغٌنػػػػػػػػػػػػ  كبمػػػػػػػػػػػػبؿو كتيػػػػػػػػػػػػػػادل

 عػاشى في القيركاًف قمبان ذكػٌيان 

 ُكككػػػػػػػػػػػػٍأسو مكمٌػػػػػػػػػػػػػؿو بػالحبىػػػػػػػػػػػػػػبٍ  
 كالعىصػػػػػػػػافير إف تيػػػػػػػػػطارٍد تثػػػػػػػػًػبٍ 
عػػػػػػػػػػػػػػػاعو معٌطػػػػػػػػػػػػػػػرو مرتػػػػػػػػػػػػػػػػقىبٍ   كأي
 يحتسي النكرى ينتأي مف طرىبٍ 

   أمية بف أبي الصمت  -أِ
 عيف بٌكي بالمسبالًت أبػا الحػا 

 كعقيػػػػػؿ بػػػػػف أسػػػػػكدو أسػػػػػد البػػػػػأٍ 
 فعم  مثؿ ىيٍمكيـ خكت  الجكٍ 
 فيـ اتسرة الكسيطة مف  كعػ

 ِب تػػػػػػػػٍذخرم عمػػػػػػػػ  زىمىعىػػػػػػػػوٍ رًث  
 ًس ليػػػػػػػػػػػػػـك الييػػػػػػػػػػػػػاج كالٌدفىعىػػػػػػػػػػػػػػوٍ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ  دىعى  زاءي ب خانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه كب خي

 ػبو كفييـ كًذركة     القىمىعىة
   ّ( : أاىده عند الخميؿَُٗص -ِّ)  - ّ

________________________________ 
( َُُص-ِّأدناه يقكؿ اتستاذ سميماف  أبكستة  في معرض تعميقو  عم  ىذه اتبيات ) ٕإضافة إل  ما كرد في المالحظة رقـ   ُ

كىكذا يخيؿ لي أف الخميؿ كاف  يرسـ لمكزف طريقا كيتخذ الأعراء طريقا آخر يجدكنو أقرب إل   الطب  منو إل  الصن ، كمف ىذا الصن  
اء درب الخميؿ عم  ىذا الكزف كبخاصة بيتو الثاني مف الخليؼ، فقط نظـ عبده بدكم قصيدة عم   ىذا ما ترسـ فيو بعض الأعر 

 الضرب ككأنو ب يقصد إب محاباة الخميؿ حيث سمؾ ميره مف الأعراء مسمؾ الطب .
، كذلؾ  بملظ زٍمعو كالدٍفعة  ِ ِ ّب منتييا بالخاتمة  ِكجكد تكأميا   ِ( ِ) ّتكق   م   ىذه  الخاتمة المأتقة الرابعة  يحسب  ِ 

 ِـّاسكة بعجز أبيات خميؿ مطراف في الصكرة 
نما كؿ ما كرد عمييا جاء مخبكف العركض َٖص  -ُٓيقكؿ د. الطكيؿ )  ّ ( : أما الصكرة الثالثة، فمـ  أجد ليا أعرا، بصكرتيا تمؾ كاد

  ِ( ِ) ّكالضرب. يعني بذلؾ  منتيي الأطريف بالخاتمة 
( عف صكرة العجز ىذه : "...ككذلؾ فإف الخميؿ جعؿ العركض كالضرب عم  كزف َُٗص -ِّاذ سميماف  أبك ستة )يقكؿ  اتست

 {  ّ ِ ّفاعمف } كؿ مف الأطريف ينتيي بالمتناكبة  
 كأاىده عنده :                 إف قدرنا يكما عم  عامرو        ننتصؼ منو أك ندعو لكـ 

 في ذلؾ إل  ما صنعو في البسيط حيف ألـز عركضو كضربو بالخبف "  ككاف مف حؽ الخميؿ أف يمتلت
 كمف ىنا تأتي المأتقة الرابعة التي تنص عم  أنو في مير دائرة )أ( فإف العجز الذم ينتيي عم  الدائرة 

  ّ ُ ّ=  ّ[ ِ] ّيلضؿ أك يجب أف تعتبر في كاق   الأعر   ّ ِ ّب 
 في آخر الصدر إل  ّ ِ ّالكزف يككف أسمس عندما تتحكؿ المتناكبة بتطبيؽ المأتقة الرابعة  فإف ىذا 

كلحسف الحظ العثكر عم  أعريكافؽ تطبيؽ المأتقة الرابعة ىنا كىك  ِ ِ ّكأخرل   ّ ُ ّفيككف العجز تارة   ِ( ِ) ّ=   ّ ُ ّ 
 ب.ّأ، ّالمتمثؿ في الصكرتيف 

 عم  أف قكؿ اتستاذ سميماف أبكستة :" 
{ ككاف مف حؽ الخميؿ أف يمتلت  في ذلؾ إل  ما صنعو ِّّالخميؿ جعؿ العركض كالضرب عم  كزف فاعمف }الخاتمة "...ككذلؾ فإف 

 { "ُّّفي البسيط حيف ألـز عركضو كضربو بالخبف } الخاتمة 
رة مف المديد، كممة ) جعؿ ( منسكبة لمخميؿ تكحي بأنو ب أعر عم  ىذه الصكرة، كأف  الخميؿ ىك مف  كض  أاىدا عم  ىذه الصك 

كأظنو  محقا .  ب أؾ عندم أف  قكلو ) جعىؿى ( في معرض الحديث عف البسيط يقصد بو  معن  تدكيف الخميؿ لما كجده سائرا في 
 أعر العرب عم  البسيط . كلكف كركدىا بعد مثيمتيا في مجاؿ الخليؼ ربما ألق  عمييا بعض الظالؿ.

 ( بػ " الضرب المحذكؼ الجائز فيو الخبف " كذكر عمييا البيت : ََّ -ٔجػ -ُككصؼ ىذه الصكرة ابف عبد ربو )
 إف قدرنا يكما عم  سالـ        نمتثؿ منو أك ندعو لكـ
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 ننتصؼ منو أك نعده   لكـٍ   إف قدرنا يكما عم  عامر   
   :ُالطرماح بف حكيـ -ـ أِ
ٍيػػػػدىدو      بىػػػػػػديهٍ طػػػػػاؿى فػػػػي رسػػػػػـً مى  رى

 كمحػػػػػػػػػػػػػاه تيطػػػػػػػػػػػػػاؿ أسػػػػػػػػػػػػػميةو 
 مير حأػكو مػف عػرف  مىػرضو 

 كبقايا مف    نٍؤًم   محتجزو 

 كعلػػػػػػػػػػػػا كاسػػػػػػػػػػػػتكل بػػػػػػػػػػػػػػًو بىػمىػػػػػػػػػػػػػديهٍ  
 كػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ يػػػػػػػػػػػػػػػكـو كليمػػػػػػػػػػػػػػػةو تػػػػػػػػػػػػػػػػًرديهٍ 
 لريػػػػػػػػػػػػػػاح الكصػػػػػػػػػػػػػػيؼ تٌطػػػػػػػػػػػػػػردهٍ 

 كمىصاـو   مأٌعثو     كًتديهٍ 
   :خميؿ مطراف ـ بِ
 مػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػي بالنػػػػػػػػػػػا فأحيانػػػػػػػػػػػا  

 رأػػػػػػػػػػػػػػػػػأه كالنلػػػػػػػػػػػػػػػػػار أػػػػػػػػػػػػػػػػػيمتيو
 عيده   كنحف   عم قد سال 

 كيػػػػػػػػػػػػػؼ لػػػػػػػػػػػػػك زارنػػػػػػػػػػػػػا كحٌيانػػػػػػػػػػػػػا 
 ب لأػػػػػػػػػػػػػػػػيءو يصػػػػػػػػػػػػػػػػٌد أحيانػػػػػػػػػػػػػػػػا

 عيده  ب  نطيؽ    سمكانا
    :بياء الديف زىير -ْ
بىػػػػػػػػػر   ٌنػػػػػػػػػي فىمػػػػػػػػػا الخى  ًمبػػػػػػػػػتى عى

لػػػػػػػػا مػػػػػػػػ  الجى  أىنػػػػػػػػا مػػػػػػػػا لػػػػػػػػي عى
 ب تىميػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى عاًأػػػػػػػػػػػػػػػػػػقا
 أىنكىرىت     ميقمىتي     الكىرل

ػػػػػػػػػػػػػػػذا بىينىنػػػػػػػػػػػػػػػا ًاأػػػػػػػػػػػػػػػتىيىر   مػػػػػػػػػػػػػػػا كى
 ميصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطىبىرب كىب البيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبران فىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىر ـى صى  را
يىر فتىيا      السى  حيفى  عىرَّ

   : ِد. عادؿ  نمير أْ
 كػػػػػػػػػػؿ أػػػػػػػػػػيء عػػػػػػػػػػف اليػػػػػػػػػػكل  

 ضػػػػػػػػػػػػمًؾ الميػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػانطكل،
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابح بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجبيفٍ  

 نمػػػػػػػػػػػػػػًت فانسػػػػػػػػػػػػػػاب خصػػػػػػػػػػػػػػمتيفٍ 

                                                                                                                                                                                        

(  جاء فيو " نـ تثؿ منيك أك ندع ىك لكـ "  ثـ قاؿ :" كمف العركضييف مف يجعؿ ىذا ُُُص  -ُِكتقطي  التبريزم بعد البيت ) 
 اليامش.. أم بغير إأباع الياء في ندعو "الصرب عم  فًعميف .....كفي 

 
 كما في البيتيف : ّ ِ ّ( كما في اتبيات أعاله كاتخرل تنتيي ب ْ)) ّىنا يرد الصدر عم  صكرتيف إحداىما تنتيي ب  ُ

 كؿ  حيٌو مستكًمؿه عٌدةى العمػػ 
 إٌنما الٌناسي مثؿي نػابتًة الػٌزر

 ػػًر كمكدو إذا انػقض  عىدديٍه   
ديهٍ ًع ،   مت  يٍأًف يٍأًت ميٍحتىصى

 كب أعرؼ بمثؿ ىذا ابزدكاج في الصدر بلارؽ سبب بيف بيت  كآخر إب في المتقارب
 

ب التي ينتيي عجزمطمعيا بكممة )حا جبي ني(  أأف  بقية  ْأ  تكحياف  بالصكرة ْك ْفإف الصكرتيف   حسب المأتقة اتكل   ِ
أباع  كسرتو:  اتبيات في تحرؾ ركم النكف  كاد

ِ ّ ِ ّ ّ ...........ِ ّ ِ ّ ّ ِ 
 كؿ أيء عف اليكل
 ضمًؾ الميؿ فانطكل،

 فالؽي الحىب كالنكل
 أكىأبقيًت   لي    سكلض

 جبيفو سابح بيف حا 
 نمًت فانساب خصمتيفً 

 فمؽى الجلفى مأًرقيفً 
نيفٍ   ليلةو، نبضتٍي     حي
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػب كالنػػػػػػػػػػػػػػػػػكل  فػػػػػػػػػػػػػػػػػالؽي الحى
 كػػػػػػػػػػػػؿ رمػػػػػػػػػػػػش بمػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػكل،

 

 فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽى الجلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى مأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرقيفٍ 
 كضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاياًؾ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفٍ 

 
    اللػػريد:مف العقد  - ٓ
 أأرقػػػػػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكري   

 طػػػػػػػػػػػػػػار قمػػػػػػػػػػػػػػػػبي بػحبػػػػػػػػػػػػػػػيا
ِ ّ ِ ّ ّ 

 يػػػػػػػػا بيػػػػػػػدكران أنػػػػػػػػػا بيػػػػػػػا الػػػػػػػػػدٍ 
 إٍف رضػػػػػػػػػػػػيتـ بػػػػػػػػػػػأف أمػػػػػػػػػػػػك

 "كػٌؿ خػطبو إف لـ تككنكا

 فػػػػػػػػػػػػػػػػي ظػػػػػػػػػػػػػػػػالـو تػػنػػيػػػػػػػػػػػػػػػػري  
ػػػػػػػػػػػػػػػٍف ًلقىػػػػػػػػػػػػػػػػٍمبو يػطػػػػػػػػػػػػػػػػيري   مى

ِ ّ ِ ّ ِ 
 دىٍىػػػػػػػػػػػػػػػرى عػػػػػػػػػػػػػػافو أسػيػػػػػػػػػػػػػػػػػري 
 تى فػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتي حػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيري 

" نكا مضػبتـ  يػسيػػري
    أبك العتاىية: -ّـ
يػػػػػػػػػػػػػػاؿً     تػػػػػػػػػػػػػبي مػػػػػػػػػػػػػا ًلمخى  عي

 ب أىراهي أىتانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
ِ ّ ِ ّ  

 لىػػػػػػػػػػػػك رىآنػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػديقي
ػديٌكم  أىك    يىراني    عى

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي  بًٌرينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كى  خى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ لىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً   زائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران مي

ِ ّ ِ ّ ِ 
ثػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػي  رىؽَّ لػػػػػػػػػػػي أىك رى

 بفى ًمف سكًء حالي
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 المضارع
 مف العقد اللريد :

 كداعا      كب يذكر اجتماعا أرل لمصبا
 ْ ٓ+ٖ ٗ َُ ُُ ُِ المحاكر 
 ِ ّ ]ِ[ [ِ] }ِ{ ّ المقاط 
 عا كدا با ًصػ لٍص  أرل الصدر 
 عا  تما ريجٍ  كيػ يذٍ  كما العجز 
 كعميو :

 كػػػػػػػػػػػػػػػىأٍف لػػػػػػػػػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػػػػػػػػػف جديػػػػػػػػػػػػػػػػػران 
ـٍ يػيٍصػًبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركرا  كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 فػجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدٍد كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٌو 

ٍف تػػػٍدفي    ًمنػػػوي أػبران "كاد

 بػػحلػػػػػػػػػػػػػػظ الػػػػػػػػػػػػػػػذم أضاعػػػػػػػػػػػػػػػا 
ـٍ ييػٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػًينا سػػػماعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مػػػػػػػػػػػػػػػت  تعصػػػػػػػػػػػػػػػػًو أطػػاعػػػػػػػػػػػػػػػػا

 ييقىػٌرٍبػؾى   مػػنوي   ذراعػػػػا
  . ِ ّ ّ ِ ّكىذه صكرتو الكحيدة عم  اتأير   
 كيأترؾ م  كؿ بحكر الدائرة في المنتاكبة  ِ ّ ٔ ّ=  ِ ّ ِ ِ ِ ّأصؿ كزنو  
لػ   ّ ّ ِ ّكىذا كضعيا عم  الػدائرة  كتتحػكؿ فػي الأػعر إلػ    ّ ِِِ ّ نػادرا ، كذلػؾ نتيجػة   ّ ِ ّ ّعمػ  اتممػب كاد
=  ِ ِ ُأك   ّ ِ=  ِ ُ ِليؤكؿ إل  . ِ ِ ِالمراقبة(  في التركيب  – كجاحد السببيف اتكؿ أك الثاني) أحاؼ ز جكب ك 
ّ ِ 

(:"فما أرل أف أيئا مف ابختالؽ عمػ  ِٖٔص، ص ِّْالمنياج   - ُْٔص -ُٓحاـز القرطاجني يقكؿ عف المضارع )
العرب أحػؽ بالتكػذيب كالػرد منػو. تف طبػاع العػرب كانػت أفضػؿ مػف اف يكػكف ىػذا الػكزف مػف نتاجيا.......فإنػو أسػخؼ كزف 

نمػا  سم  فال سبيؿ إل  قبكلو كب العمؿ عميو أصال ..... كأما المضارع فليو كؿ قبيحة، كما ينبغي أف يعد مػف أكزاف العػرب كاد
 كض  قياسا، كىك قياس فاسد، تنو مف الكض  المتنافر"

 الحكـ عم  أكؿ ما قيؿ عم  المضارع يستدعي البحث. أما القكؿ بلساده فال أراه صحيحا.
 

 ِ ّ ّ ِ ِ  مف الرجز 
 ِ ّ ّ ِ ِ ُ مف المضارع

  

 كتنافره. العالقة بيف الرجز كالمضارع دحض لقكؿ حاـز القرطاجني بلساده
لك تجاىمنا المكف كدبلتػو فػإف زيػادة حػرؼ عمػ  أكؿ الأػطر مػف ىػذه الصػكرة مػف الرجػز ينقمػو لممضػارع.. ىػذه أبيػات لمأػاعر 

 محمد سمير السحار عم  ىذه الصكرة مف الرجز:
 

ػاكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  الػػلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤىاًد  سى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دىعٍ  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدان  بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا مى جي

 تيػػعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً  ب أىٍرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾى  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي   كدادم فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مى



 
 

 74 
 

ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  بػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  كى ٍصػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  الحى كى
ػنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي  مى لىٍحػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  الػكى
  دىٍمػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  الػخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكدي  تيٍسقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 ييػٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم   الػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىاءى  لىػٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى  
 

 كىالػعػنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً  ًإيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾى  
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدم يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مٌنػٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ  ٍيػمى ػيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً  مى  السي
ػالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى  يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   الػلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤىادً  مى
 

 
 كالمطمكب تحكيميا إل   المضارع  بزيادة متحرؾ في أكؿ كؿ أطر عم  النحك التالي :

 
ػاكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  الػػلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤىاًد  سى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دىعٍ  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدان  بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا مى  جي
 

 

 

 تيػػعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً  ب أىٍرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي   ُكدادم فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مى

 

  ِ ّ ّ ِ ُِكالمقتضب    ِ ّ ّ ِ ِكلنتذكر  دبلة اتلكاف حيث الرجز 
  

________________________________ 
أ مف  الرجز عم  النحك التالي : الرجز  الصكرة ٓىذا التناظر بيف الرجز كالمضارع يقكدنا إل  صكرة مف المضارع  تناظر الصكرة   ُ
 ِ ّ ّ ِ ّ=  ِ ّ ّ ِ ِ ُنظيرىا مف المضارع         ِ ّ ّ  ِ ِأ  =  ٓ
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 المقتضب

 لألخطؿ الصغير :

 قد أتاؾ يعتذر      ب تسمو  ما الخبري 
 ّ ْ ٓ+ٖ ٗ َُ ُُ ُِ ُ ِ  المحاكر
 ّ [ِ] ّ ]ِ[ [ِ] }ِ{ ّ ِ ِ  المنسرح

ُّ(=ِ)ِ 
 ّ [ِ] ّ ]ِ[ [ِ] }ِ{     المقتضب

ُّ(=ِ)ِ 
 ًذرك تى  كي ٍ  تا أى  قد     الصدر
 برك خػى  ىيمؿٍ  سؿٍ  تى  ب     العجز

 كصكرتاه ىما :
 

ُ }ِ[ {ِ] ]ِ [ ّ (ِ )ِ ُ }ِ[ {ِ] ]ِ[ ّ (ِ )ِ (( =ْ) 
 ْ=  ِ ِ   أ ُ

 

 كعم  ىاتيف الصكرتيف:
 اتخطؿ الصغير  - ُ
ػػػػػػػػػػػػػػرم   قػػػػػػػػػػػػػػد كىٍبتيػػػػػػػػػػػػػػو عمي

 حٌبنػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػذم نأػػػػػػػػػػػػػركا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًٌحت أزاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره  صي

 عد  فعٍنؾ   يؤنسني

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري    ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده العمي
 مػػػػػػػػػػػػػػػػف  أػػػػػػػػػػػػػػػػذاه مػػػػػػػػػػػػػػػػا نأػػػػػػػػػػػػػػػػركا

 ييٍعقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الٌثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
 في   سمائو   القمىري 

 الحسيف بف الضحاؾ  -أُ
 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ بحٌبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  

 يكسػػػػػػػػؼ الجمػػػػػػػػاؿ كًفػػػػػػػػٍر 
 ب كحػػػػػػػؽ مػػػػػػػا أنػػػػػػػا مػػػػػػػػف

 ما  الحياة   نافعة

 مطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الٌتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تجٌنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  عى
 عطلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أرٌجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً 

 لي   عم     تأٌبيوً 
يبقػ  عنػدنا مقتضػب المنسػرح.   ّْبمعن  أننا لك اقتضبنا مف أكؿ المنسرح  ّ ُ ّ ّ ِ  ّ ْمف المنسرح =  المقتضب

أػػأنو أػػأف المنسػػرح كتحكمػػو المأػػتقتاف  الرابعػػة كالخامسػػة  فػػي أف   ّ ِ ّفأػػطره كمػػا تػػرل عمػػ  الػػدائرة ينتيػػي بالمتناكبػػة 
  ِ ِ ّكالعجز فيو ينتيي ب  ِ(ِ)) ّ=  ّ ُ ّالصدر فيو ينتيي ب 

 (ْ)) ّ ٔ = ّ ُ ّ ]ِ[[  ِ} ]ِ{ أصؿ كزنو
 نادرا. ِ ّ=  ُِِمالبا، كما يتحكؿ إل   ّ ِ =ُِِ إل ِِِكفيو يتحكؿ التركيب 

 ، كيرد عم  ذلؾ الأاىد : (ْ)) ّ ِ ّ أك    (ْ)) ّ ّ ِ فيصبح كزنو =
 أتانا مبٌأرنا       بالعذاب كالنذر
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ّ ِ ّ ُ ّ    ِ ّ ّ ُ ّ 
 مف المقتضب    ّ ُ ّ ِ ّأتانا مبأرنا =  

 مف مجزكء المتقارب    ّ ِ ّ ِ ّأتتنا تباأيره  = 
 ( عم  سادس المتقارب ُىذاف بيتاف  لمدكتكر فاضؿ عكاد الجنابي )

 :المستطيؿ في ماأ  جراحةن بحذؼ الحرؼ الساكف   ُيصبحاف مف المقتضب 
 

 ِ ِ ّ ِ ّ  ّ ه ُ ّ ِ ّ

 معػػػػػػػي ػػػػػػػػػػيفكػػػػػػػف يػػػػػػػا حبيب
 ػػػػػػػػػػػػػػقد عػػػػػػػػػػػػػػإذا جئتنػػػػػػػػػػػػػي فا

 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقمبي ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداكل بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾٍ  
 ُحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي كعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؾ 

 
 

 كبتجميؿ صدر البيت الثاني يصبحاف :
ّ ِ ّ ُ ّ  ّ ِ ّ ِ ِ 

 معػػػػػػػػػي فكػػػػػػػػػف يػػػػػػػػػا حبيػػػػػػػػػبي 
 إذا جئتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقمبي ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداكل بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾٍ  
 حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي كعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؾ 

 
 

 ككما تالحظ يختمؼ البحراف في الصدر كيتحداف في العجز 
  المأتقة الثانية ِ ِ ّك  ّ ِ ّتحكـ العالقة بيف آخرم أطرم المتقارب 

  المأتقة .الرابعة ِ ِ ّك  ّ ُ ّكتحكـ العالقة بيف آخرم أطرم المقتضب  
 تأمؿ التناظرات التالية بيف البسيط كالمنسرح كالمديد كالمقتضب

 

  ع لمي نكؿ نؿ با عبي قا عمؿ رم مف 
 ريـ عم  القاع بيف الباف كالعمـ (ْ)) ّ ْ ّ ِ ّ ْ السيط

 أحؿ سلؾ دمي في اتأير الحـر  
 ىك بيف الباف كالعمـ ريـ  (ْ)) ّ ْ ّ ِ   المديد

 كدمي في اتأير الحـرأحؿ سلك  
 ماسى كالعمـ  ػريـ عم  القاع  (ْ)) ّ - ّ ِ ّ ْ المنسرح

 أحؿ سلكا  دمي مف الحـر         
 لي  دمي مف الحـرف/ماسى بالعمـبكيؼ  (ْ)) ّ - ّ ِ   المقتضب

 ّ ْالمديد مف البسيط كالمقتضب مف المنسرح كالمجتث مف الخليؼ، كمف ىنا جاء القػكؿ فػي الرقمػي بمجتػث الرجػز     = 
   ِ ّ ْ ّ ْ ّكمجتث الكافر=   ِ ّ ّ ْ

________________________________ 
 ( كمف ىذا  المصدر سائر الأكاىد المنقكلة عف الدكتكر.ُٓٔص  -َْ)   -   ُ
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 المجتث -ٓ
 يقكؿ ابراىيـ ناجي :

 يا لمحبيب الملٌدل       مداة زارى كسٌمـٍ 
 

 ِ ّ ْ ٓ+ٖ ٗ َُ ُُ ُِ ُ المحاكر
 ِ ّ ِ ُِ ]ِ[ ِ ِ ّ ِ الخليؼ
 ِ ّ ِ ُِ ]ِ[ ِ    المجتث
 دل ميلىدٍ  بؿٍ  حبي لؿٍ  يا    الصدر 

 لـٍ  كسؿٍ  رى  تزا دا مػى     العجز
 

 كصكرتو الكحيدة :
 

ِ ]ِ[ ّ ِ ّ ِ  ِ ]ِ[ ّ ِ ّ ِ 
 

 كعمييا اتبيات  التالية 
 ابراىيـ ناجي   - ُ

 
 الملػػػػػػػػػٌدليػػػػػػػػػا لمحبيػػػػػػػػػب  

 مسػػػػػػتحيينا كاليػػػػػػكل فػػػػػػي
 كصػػػػػػػػػامتان كىػػػػػػػػػك أٍيػػػػػػػػػؾه 

ب   أًعٌني  أبٍف   كاد

 

 

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػداةى زار كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌمـٍ 
 ركابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرـٍ 
 بػػػػػػػػػػػألؼ أػػػػػػػػػػػٍدكو تػػػػػػػػػػػرٌنـٍ 

 ُقمبي  تمٌزؽ فارحـٍ 
 

 البسيط ( –المختمؼ  -الخليؼ(، )ب -المأتبو  -كتتكافؽ مقاطعو م  مقاط  دائرتي ) د
 

     ِ ّ ْ ٓ+ٖ ٗ َُ ُُ ُِ ُ المحاكر
     ِ ّ ِ ُِ ]ِ[ {ِ} ِ ّ ِ الخليؼ
     ِ ّ ِ ُِ ]ِ[ {ِ}    المجتث
     ِ ّ ِ ّ  }ِ{ ِ   المجتث
 ّ [ِ] ّ ِ ِ ّ ِ ّ  }ِ{ ِ   البسيط

 ُِ ُ ّ ْ ٓ ٔ ٕ ٖ  َُ ُُ   المحاكر
 

________________________________ 
 كرد نص البيت  في ديكانو :   ُ

ب أعف قمػٍ )   ( ِ ّ ُ ّ ِ(      )ـ(      ػبي الممزؽ كارحـ ) ِ ّ ِ ّ ّأبف كاد
 كالعجز  فيو ناقص سببا في أكلو. كلذا عدلتو عم  النحك أعاله.
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 كلف  نجد اختالفا كبيرا بيف أحكاـ أسبابو  في الحاليف .
 ِ ّ ِ ّ] ِ[ ِفالمجتث مف الخليؼ =  
 ِ ّ ِ ّ} ِ{ ِكالمجتث مف البسيػط = 

كاللػػارؽ الكحيػػد ىػػك فػػي زحػػاؼ السػػبب الثػػاني فيػػك ممتنػػ  إف كػػاف مػػف الخليػػؼ كثقيػػؿ إف كػػاف مػػف البسػػيط، كىػػك عمميػػا ب يػػرد 
 مزاحلا في الأعر.

 كمف أكاىد المضارع في الكافي لمخطيب التبريزم
 إذا دنا منؾ أبران ..........فأىٍدًنو منؾ باعا

 بيت أف ينتمي لكؿ مف بحرم :يمكف لم
  ِ ّ ِ ّ ّ....... ِ ّ ِ ّ ّ:         ّّٔالمضارع بيذا التمكيف حيث متناكبتو  -أ 
  ِ ّ ِ ّ ّ        ِ ّ ِ ّ ّ:         ِّّكالمجتث بيذا التمكيف  حيث متناكبتو  -ب

 أما في النصيف التالييف :
 

 (        فيك مف المضارع ِِّّّاليلاعا)( ..... فجب نحكه ِِّّّإذا دنا منؾ أبران ) 
 (        فيك مف المجتثِِّّْ( ..... فاسمؾ إليو اليلاعا)ِِّّّإذا دنا منؾ أبران ) 

ٌف باعا )ِِّّْكلكف النص : إما دنا منؾ أبران )  ( ِِّّّ(               .فال تدنيكى
 ب يعتبر مف الأعر فالصدر مف المجتث كالعجز مف المضارع.

ة مجتػػث الخليػػؼ كمقتضػػب المنسػػرح ذات  دبلػػة عمػػ  إسػػقاطو مػػف أكؿ الأػػطر كمػػا أف تسػػمية مجػػزكء البحػػر ذات دبلػػة تسػػمي
عم  إسقاطو مف آخره. كالملترض بابجتثػاث مػف أكؿ الخليػؼ أف يعطينػا نظريػا صػكرا  تنػاظر تمػؾ الصػكر التػي فػي الخليػؼ. 

ر المجتث متذكريف أف أم صكرة ب يكجد عمييػا أػعر عربػي يعتػد فمننظر ليذا الجزء مف صكر الخليؼ كما يناظرىا مف  صك 
 السري ُبو ب  تعتبر أعرا كتبق  في إطار المكزكف :

________________________________ 
ل  مثؿ ىذا ابجتثاث أأار المعرم )  ُ  ( : "أما  أبك  العالء المعرم فجعؿ ابا العتاىية عمؿ ىذا البيتِّّص  -ٕكاد

 ِ ّ ِ ّ ِ         ِ ّ ِ ّ ِعٍتبي ما  لمخياؿ         خبريني كمالي                                 
ذا أردت  أف تخرج مف قكؿ الق  ائؿ :          قلا نبؾ مف  ذكرل حبيب كعرفاف عم  ىيئة المعب ، ثـ قاؿ كاد

 مف أكلو ) قلا نبؾ مف ( كالذاؿ كالكاؼ مف  ذكرل" كالنكف مف عرفاف فأسقطمثؿ قكؿ إسماعيؿ  ) عتب ما لمخياؿ ( 
 ِ  ِ ّ ِ ّ ِ ِ ّ ِ ّ             ف ػرل حبيب كعرفا ذكػػػ مف نبؾ قلا

 

ٔ ٕ 3 ٕٕٕ ٖ 2 ٖ ٕ 

ٔ 
ٕ 3 ٕٕٕ ٖ 2 ٖ ٕ 

ٕ ٕ 3 ٕٕٕ ٖ 2 ٖ  

  ٕ (2) ٖ ٕٕٕ 3 ٕ إٔ

ٕ ٕ 3 ٕٕٕ ٖ 2 ٖ  ٖ ٕ 3 ٕٕٕ ٖ 2 ٖ  

  ٖ 1 ٖ ٕٕٕ 3 ٕ ٔم  ٖ 1 ٖ ٕٕٕ 3 ٕ مٕ
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  ٕ 2 ٖ ٕٕٕ 3 ٕ ٕم

 كعم  ىذه الصكر مف نص إبراىيـ  ناجي أعاله بعد تحكيره ليناسب كؿ صكرة 

ٔ-  ٕ ٕ ٖ ٕ ٖ ٕ  ٕ ٕ ٖ ٕ ٖ ٕ 
 ٌااااااااا للحبٌااااااااب المفاااااااادّى    

 مسااااااتحًٌٌا والهااااااوى فااااااً
ااااااااك   ٌْ  وصااااااااامتاً وهااااااااو أ

 أبْن    وإال       أعنًّ

 وساااااااااااااااااااالّمْ  غااااااااااااااااااااداةَ زار 
 ركاباااااااااااااااااااااه ٌتضااااااااااااااااااااااّرمْ 
 باااااااااااااؤلف شاااااااااااااْدو  تااااااااااااارنّمْ 

 قلبً  تمّزق   فارحمْ 
ٕ-  ٕ ٕ ٖ ٕ ٖ ٕ  ٕ ٕ ٖ ٕ ٖ 
 ٌااااااا للحبٌااااااب احتبااااااى    

 مساااتحًٌٌا والهاااوى فاااً
ااااااك   ٌْ  وصااااااامتاً وهااااااو أ

 أبْن  وإال أعْن    قلـْ 

 غااااااااااااااداةَ جاااااااااااااااء النبااااااااااااااا  
 ركاباااااااااااااااه قاااااااااااااااد حباااااااااااااااا

 قااااااااااااد أبدعتااااااااااااه الّربااااااااااااى 
 ـبً  وٌحه قد خبا

 ٕ( ٕ) ٖ ٕ ٕ  ٕ ٖ ٕ ٖ ٕ ٕ  -إٔ
 ٌااااااااااا للحبٌااااااااااب انثنااااااااااى  

 مسااااااتحًٌٌا والهااااااوى فااااااً
ااااااااك   ٌْ  وصااااااااامتاً وهااااااااو أ

 أبْن  وإال أعْن    قلـْ 

 غاااااااااااااااداةَ ٌاااااااااااااااوم هناااااااااااااااا  
 ركابااااااااااااااه قااااااااااااااد خشاااااااااااااانا

 باااااااااااااؤلف شااااااااااااادو مناااااااااااااى 
 ـبً    أو   أموت  أنا

 وٌمكن أن ٌنسب ما ٌلً إلى كل من البسٌط والسرٌع والمجتث - ٖ

  
ٕ ٕ ٖ ٕ ٖ  ٕ ٕ ٖ ٕ ٖ 

 احتبااااااىٌااااااا للحبٌااااااب   
 مساااااااااتحًٌٌا والهاااااااااوى 
 وصااااااااااااااامتاً ناٌُااااااااااااااه
 أبْن     وإال    أعْن 

 غااااااااااااااداةَ جاااااااااااااااء النبااااااااااااااا 
 ركاباااااااااااااااه قاااااااااااااااد حباااااااااااااااا
 قاااااااااااااد أبدعتاااااااااااااه الّرباااااااااااااى

 قلبً الذي   قد   خبا
وجمع الشطرٌن ادنااه شاطر البساٌط ، والشاطر دون زحااف )مجتاث  -ٔم

 الكامل األحذ(
  ٕ ٕ ٖ ٔ ٖ ....ٕ ٕ ٖ ٔ ٖ 
 ٌاااااااوِم هنااااااااٌاااااااا للحبٌاااااااب دناااااااا     غاااااااداةَ    

 مساااااااااااتحًٌٌا َخِجاااااااااااالً     ركاباااااااااااه َحسُااااااااااانا
 وصااااااااامتاً لَِساااااااان ا      بااااااااؤلف شااااااااْدِو ُمنااااااااى

 أبـــــْن أكـــاد هنا      وجداً أمـــوت أنا
 جمع الشطرٌن عجز ثانً البسٌط   -ٕم

 ٕ ٕ ٖ ٔ ٖ ....ٕ ٕ ٖ ٕ ٕ 

ٌِْن     مااااااااان هجااااااااار ٌاااااااااومٌنِ   ٌاااااااااا للحبٌبَااااااااا
ٌْنِ   أراهمااااااااااااا بكٌَااااااااااااا    بالقلااااااااااااب والعَاااااااااااا
ٌْنِ   كالهماااااااا صااااااااَمتا    فاااااااً حضاااااااارة الباااااااا

ٌْنِ   وإن هما  اجتَمعا    ٌا   سعدَ   قلب

كما ينطبؽ عم  ىذه الصكر مف التناظر بيف المجتث كالخليؼ  ينطبؽ مف باًب أكل  عم  ما ينجـ مف تطبيؽ المأتقة اتكل  عم  أكؿ 
 كثاني الخليؼ ليعطينا مف المجتث:
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 السري  -ٔ
 قكؿ  بياء الديف زىير :ي

 حٌركتى مف نار اليكل ساكننا        ما كاف أمناؾى كما أأغىمىؾٍ 
 

 ٖ ٗ َُ ُُ ُِ ُ ِ ّ ْ ٓ الأطراف كالمحاكر 
 ُ ِ [ِ] ِ ّ ِ ِ ّ ِ ِ الكزف عم  الدائرة 

  نفٍ  ؾً  سا ىكل رؿٍ  نا تىًمفٍ  ؤؾٍ  حٍر  الصدر 
  لىؾٍ  غى  أٍش  كما  ؾً  نا نىأىغٍ  كا ما العجز

  ُكصكر السري  كالتالي
 ق ّ ]ِ[ ّ ِِ ّ ِِ ُ ّ ]ِ[ ّ ِِ ّ ِِ ُ

ِ ِِ ّ ِِ ّ ]ِ[ ّ  
ّ ِِ ّ ِِ ّ ]ِ[ ِ  

ِ ِِ ّ ِِ ّ [ِ] ّ ْ ِِ ّ ِِ ّ [ِ] ّ  
  ِ ]ِ[ ّ ِِ ّ ِِ ِأْ

 ق ِ]ِ[ ]ِ[ ّ ِِ ّ ِِ ٓ ّخامس السري –العركض الثالثة  ّ
  ِ]ِ[ ]ِ[ ّ ِِ ّ ِِ ٔ ْسادس السري -العركض الرابعة ْ

 كعم  ىذه الصكر :

                                                                                                                                                                                        

ِ ِ ّ ِ ّ  
 يا لمحبيب الجميؿٍ ِ

 مستحيينا كاليكل في
 كصامتان كىك أٍيؾه 

ب       أعٌنػػػي  أبٍف     كاد

 

 

 

 ق ّ ِ ّ ِ ِ
 مداةى يـك الرحيؿٍ 
 ركابو ب يحكؿٍ 
 بألؼ أٍدكو نبيؿٍ 

 كارحـٍ   فؤادم العمػػػػيؿٍ 
 

 ( في متف كتابو  الصكر الثالث اتكل   كتطرؽ إل  بعض الصكر اتخرل في اليامش.ِٗص-ُٓأثبت الدكتكر محمد الطكيؿ )   ُ
=  ّ ُ ّكردت ىذ الصكرة في العقد اللريد كلـ  ترد في الكافي. كىي تتلؽ م   المأتقة الرابعة التي تنص عم  أف كجكد الخاتمة   ِ
 في صكرة أخرل ْ ّ=  ِ ِ ّ ( يستمـز كجكد الخاتمة  ْ))ّ
مبني عم  ما كرد في بعض مصادر العركض كمنيا العقد اللريد الذم  ]ِ[متضمنا عدـ جكاز زحاؼ  ِ ]ِ[] ِ[ ّالرمز لمخاتمة ب  ّ

 (  بأنو :  العركض المأطكر المكقكؼ  الممنكع مف الطي  كأاىده :ِٕٕص  -ُكصؼ خامس السري   )
 ** مصلدا مقيدا في اتمالٍؿ ** قد قمت لمباكي رسـك اتطالٍؿ ** يا صاح ما راعؾ مف رب  خاؿٍ خميت قمبي في يدم ذات الخاٍؿ 

 ِ ّ ِ ّق عائد إل  ما تستدعيو المأتقة اتكل  مف كجكد الخاتمة  ّ ِ ّق =  ِ ُ ِ ّكلعؿ ىذا ابحتراز  مف كركد  الخاتمة 
 ق  قكؿ إبراىيـ ناجي : ّ ِ ّكعم   

 الكحيدٍ * ما  أئت يا  ليالم ب ما أريٍد * يا مف رأت حزني العميؽ البعيد * داكيت لي جرحي بجرحو جديدٍ يا أطر نلسي كمرامي 
. كمف  ّ ِ ّ ْ ّ ْ( بأنو العركض المأطكر الممنكع مف الطي أم تنو يستبعد المأطكر ِٕٕص  -ُكيصلو العقد اللريد )  ْ

 الممكف تصكر ىذا المأطكر. كيبق  كصلو بالأعر أك المكزكف أمرا فيو نظر.



 
 

 81 
 

 أبك تماـ:  ُ
بك  ًً أىم  نىدلن بىيفى الثىرل كىالجى  ٍب

ًقمىت بيرىىةن  دكدان صي  كانىت خي
ةو صارىت رىككبان بً   وً كىـ حاجى

 تىيىمَّمناهي في مىطمىبًإذا 

  
مي ؤديدو لىدفو كىرىأمو صى سي ًً كى  ٍُب

حك  ألىلان ًلمأي ًً فىاليىكـى صارىت مى  ٍب
لىـ تىكيف ًمف قىبًمًو ًبالرىكك  ًً كى  ٍب
ًٍ كافى قىميبان أىك ًرأاءى القىمي  ًب

   

   سارة الحمبية : ِ 

________________________________ 
ييا جميعا الكسرة، كذلؾ يكافؽ إعراب الكممات ىذه القصيدة مف سبعة عأر بيتا كردت في المكسكعة الأعرية كأثبتت حركة باء الركم ف ُ

اتخيرة فكميا مجركر بحرؼ جر أك مضاؼ إليو أك معطكؼ عم  مجركر أك نعت لمجركر. اتمر الذم يرجح أف الأاعر أرادىا ىكذا 
 ِ ّ ِ ّ ِ ّ ْ         ّ ِ ّ ْ ّ ْأم عم  الكزف              

عطيو فرأيتو صنؼ القصيدة مف الرجز. كأنا اتخذت ىذه اتبيات أاىدا عم  أكؿ  . كرجعت إل  ديكانو ضبط كأرح اتديب أاىيف
السري  المنتيي بالسككف بعد مد  فاتبيات إذا قرأت بسككف الباء كافقت تكصيؼ أكؿ السري . كىذا يرجعنا إل  المأتقة اتكل   التي 

 مـز كجكد الخاتمات اتخرل كؿ في صكرة مستقمة   ق يست ّ ِ ّ – ِ ّ ِ ّ – ّ ِ ّتنص عم  أف كجكد إحدل الخاتمات  : 
ل  اليسار بما ىك أرع  تصكؿ العركض مف حيث عدـ  كفي ىذا المقاـ  تحضرني أبيات لعبد هللا الليلي، إل  اليميف بنصيا اتصمي كاد

 ّ ِخر أطر السري   إل   في آ ِّفي أحكاميا ، أك تحكلت   ّ ِ ّالمتناكبة اتخيرة  ّ ِ ّترفيؿ الصدر، كىنا تتب  الخاتمة 
 تف  ِ ّ ِ ّكليس   ِ ّ ِ ّعم  أنيا   ِ ّ ِ ّكىنا ب بد مف اعتبار   ِ ّ ِ ّ ْ ّ ْلنصؿ إل  كزف جديد ىك  

كليس في البحكر أربعة اسباب متكالية.، كىذا يخرج ىذه الصكرة مف السري  مف بحكر   ٖ ّ=  ِ ِ ِ ِ ّتعني بالتأصيؿ  ِ ّ ِ ّ
تبو( كيتلؽ م  رأم د. أحمد مستجير في اعتبار أصؿ السري  = مستلعمف مستلعمف فاعالتف كتبعيتو بالتالي لمدائرة، كلكف  المأ-دائرة ) د

 ىك اعتباره مف جميؿ المكزكف. –مف مرجعية الخميؿ  –اإلأكاؿ ىنا أنو ب مجاؿ لو عم  دكائر الخميؿ. كماية ما يمكف 
 

ْ ّ ْ ّ ِ ّ ِ       ْ ّ ْ ّ ِ ّ ِ 
 كم عناكيني بأمسي تمأيأط

 في خطكتي أكؽي الندل لمكركد              
 ينتابني دربي كيمضي ببابي

 في طٍمعة الأيا الضرير الكنكدً                 
 كيؼ الكصكؿ ىؿ كصكلي قلكلي

 أنلقتي كقتي في ابتداء المعيد                
 تدكر ساعاتي بعكس المساعي     

 ـ كالدو أكدل بدعكل الكليدً ك                   

ْ ّ ْ ّ ِ ّ        ْ ّ ْ ّ ِ ّ ِ 
 

 أطكم عناكيني برمـ القيكدً 
 في خطكتي أكؽي الندل لمكركد                    

 ينتابني دربي كيمضي معي
 في طٍمعة الأيا الضرير الكنكدً                      

 كيؼ الكصكؿ ىؿ كصكلي دنا
 أنلقتي كقتي في ابتداء المعيد                       

 تدكر ساعاتي بعكس المين 
 كـ كالدو أكدل بدعكل الكليدً                    

 
 كيذكر ىذا الكزف بنصيو نظيره في  "  دار سعدل بأحر عماف  
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 يػػػػػػابف رأػػػػػػيد يػػػػػػا أخػػػػػػا الرأػػػػػػد يػػػػػػػا 
 خػػػػػػذىا فػػػػػػدتؾ الػػػػػػنلس يػػػػػػا سػػػػػػيدم

 بتقصػػػػػػػػػػيرىالػػػػػػػػػػـ تسػػػػػػػػػػتط  أنثػػػػػػػػػػ  
 ب زلػػػػػػػػػػػػت تحيػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػف رسػػػػػػػػػػػػـك

 

 
 
 
 
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ناأػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذرا  ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف نظىمى
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف تجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارل ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىرا
 العالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف منيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبمكـ داثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا

 
   

  
 
 
 
 

ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ مىرآىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىت عى ىنكى  تى
 يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي اتىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  القاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي محٌياىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكت فىأىخطاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌر ًبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا المى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ًكالكيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عى

 

 إبراىيـ طكقاف : ّ
ػػػػػػػػػػـ قائػػػػػػػػػػؿ لىػػػػػػػػػػك كينػػػػػػػػػػتى تىمقاىػػػػػػػػػػا  كى
ػػػػػػػػػػػػػػػت  ذاًبمػػػػػػػػػػػػػػػةن ناًحمػػػػػػػػػػػػػػػة قىػػػػػػػػػػػػػػػد مىحى
 ب تىمقىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ب تىرىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًإنَّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 أىخطىأتمػػػػػػػا لىػػػػػػػـ تىعرفػػػػػػػا مػػػػػػػا اليىػػػػػػػكل

 

 
 
 
 
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيمة الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرًؼ بغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقىـٍ 
بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـٍ   حي
قَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ظىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر اتىًديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـً قىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ   رى
ـٍ "  نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره كأطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ اتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؼ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى

 
  العقد اللريد: أ ْ

 أنػػػػػػػػػػػتى بمػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي نلسػػػػػػػػػػػًو أعمػػػػػػػػػػػـٍ 
 ألحاظيػػػػػػو فػػػػػػي الحػػػػػػبًٌ قػػػػػػد ىىتكػػػػػػتٍ 
 يػػػػػػػػػػػػػػػا مقمػػػػػػػػػػػػػػػػةن كحأػػػػػػػػػػػػػػػػيَّةن قتمػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ 
 يػػػػػػػػػا أي يػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػٌزارم عمػػػػػػػػػ  عيمػػػػػػػػػرو 

 

 
 
 

ـٍ بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أحببػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى أف تحكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ   فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحكي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كالحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  ب ييكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىـٍ   مكتكمى
 نلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال نٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسو كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تىظًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ 
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تىعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ 

 
  معركؼ الرصافي: ٓ

 لمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًؽ أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؾه تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤدم اتخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍر 
 دقيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ دقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ اتكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍر 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدت كتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػت اتبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍر   فػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ الثػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل مي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد رٌكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزت كاتأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاٍر   فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عيمى

 
  العقد اللريد: ٔ
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قػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ يحػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػيالن مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف عى  كى
 ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادفو ييتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى النَّصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغؿً   ب تىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيبني ًإنَّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًحبىي رىحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أىًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالَّ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذلي""يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا صى  عى
 

 ما تقٌدـ يكلي الأاعر، كيقدـ صكر السري ، كما يمي يخص العركضي أكثر مف الأاعر
، كبحر السػري  ٔلبحر السري  في ىذه الدائرة كض  فريد، فيك البحر الكحيد مف بينيا الذم ينتيي أك يلترض أنو ينتيي بالرقـ 

 ذك عالقة كثيقة ببحر الرجز.
 

 ٖ+ٗ َُ ُُ ُِ ُ ِ ّ ْ ٓ المحاكر
 ِ ُ ِ ِ ّ ِ ِ ّ ِ ِ جػ(-الرجز )دائرة

 ُ ِ ِ ِ ّ ِ ِ ّ ِ ِ د( –السري  )دائرة 
 

كآخػر السػري  ىػك المحػكراف  ُِ=ّ= ٖمقاط   البحريف ىي ذاتيا في الدائرتيف. م   اللارؽ في آخرىما فآخر الرجز المحػكر 
تحػػػكؿ إلػػػ  الكتػػػد  ُِ=ّأم أف الكتػػػد الػػػذم فػػػي آخػػػر أػػػطر الرجػػػز كيسػػػم  فػػػي التلعيمػػػي بالكتػػػد المجمػػػكع   ُِ( = ٖ+ٗ) 

(  َُّ -فػػي آخػػر السػػري  كمػػا يسػػم  فػػي التلعيمػػي. كرأم الجػػكىرم فػػي نسػػبة المنسػػرح إلػػ  الرجػػز مأػػركح )ص ُِالملػػركؽ 
 كتعميمو لبياف أف منطقىوي يأمؿ بحكر الدائرتيف جميعا .

 المنطؽ يرد السري  كذلؾ إل  الرجز. كرد ىذا الكزف في الصكرة السادسة مف السري  :كبمكجب ذلؾ  
يحي قىتيالن ما لىوي  ًمٍف عىقؿ  كى
 ًمف أادفو ييتز  مثؿى النَّصؿً 

ْ ّ ْ ّ ْ ِ 
غؿً   ب  تىعذيبني  ًإنَّني  في أي
ٍذلي اًحبىي رىحمي أىًقالَّ عى  "يا صى

 : ماذا لك زاحلنا أحد اتبيات كالتالي
 ًمف أادفو ييتز  مثؿى نصؿً 

ْ ّ ْ ّ ّ ِ 
 ىؿ ينكسر الكزف ض 

 كال كلكنو حسب كتب العركض ينتقؿ مف السري  إل  الرجز.
ذا عدنا إل  أبيات عبد هللا  بػف ركاحػة ) الصػكرة   ِ ِ ِ ّ ْ ّ ْكىذا يعني أف  مأترؾ بيف الرجز كالسري  في العجز ، كاد

 أ ( في الرجز :-ْ
 ِ ّ ّ ْ ّ ْا اىتدينا  = لييـٌ لكب أنت م

 ِ ْ ّ ْ ّ ّكب تصدقنا كب صمينا  = 
فػي آخػر أػطر السػري   ّ ِكمػا نتجػت  ِ ِ ِفي آخػر أػطر الرجػز نتجػت مػف زحػاؼ السػبب اتكؿ مػف  ِ ّلتبيف لنا أف 

 . ِ ِ ِمف زحاؼ السبب  الثاني مف  
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  ّ ِ ِفي الرجز مف   ِ ِ ِتقدـ  كيؼ تكلدت 
 كاف ذلؾ  الرجز    ِ ّ=   ِ ِ ُ  إذا زكحلت  عم  ِ ِ ِ
 كاف ذلؾ السري   ّ ِ=  ِ ُ ِإذا زكحلت عم    ِ ِ ِ

ينتميػػاف لػػنلس القافيػػة فجػػاز أف يأتيػػا فػػي قصػػيدة كاحػػدة كأبيػػات عبػػد هللا بػػف ركاحػػة   ِ ِ ِك  ِ ّفػػي حالػػة الرجػػز كػػؿ مػػف 
 رضي هللا  عنو،

فينبغي إذف أف تمتـز إحداىما في القافية في سائر النص في حالة  ينتمياف لقافيتيف مختملتيف  ِ ِ ِك  ّ ِ=  ِ ُ ِكلكف 
 السري . 

 كؿ ىذا متعمؽ بالعجز، فماذا عف الصدر 
 ِ ِ ُفي آخر العجز كبالتالي يناسبيا   ِ ْفي آخر الصدر  يناسبيا   ّ ْ
  ِِّفي آخر العجز تنو ذلؾ يبدك حذؼ سبب  مف  ّ ِفي آخر الصدر ب يناسبيا  ّ ْ

 كليذا كجب إجراء الزحاؼ في آخر الصدر كالعجز في حاؿ اأتقاؽ السري  مف 
ْ ّ ْ ّ ْ ّ .............ْ ّ ْ ّ ْ ّ 

مجػرد حالػة مػف حػابت الرجػز إلػ   ِِِك  ِّكعميو فمنا أف نستنت  ىنا أف مف الممكػف أف يكػكف أػطر السػري  المنتيػي ب 
 المأتبو( كلكف ىذا بدكره تأكبو  بعض الظالؿ : -رة )دجانب ابحتماؿ ا خر الذم ينتسب فيو السري  لدائ

 ِ ّ ْ ّ ْيبقػ  لػدينا  فػي مأػطكر السػري   ُ، كيلترض أنو  بحذؼ الػرقـ ُ ِ ِ ِ ّ ْ ّ ْفأصؿ السري  عم  الدائرة 
:" مػػا أسػػقط منػػو أػػطره  كالعػػركض ىػػي الضػػرب " كىػػذا يعنػػي أف كػػؿ مأػػطكر ىػػك فػػي اتصػػؿ ُ، ، كتعريػػؼ  المأػػطكر ِ ِ

 لصدر تـ حذفو. عجز
. كلػػك ِِِ ّ ْ ّ ْكمعنػػ  ىػػذا  أنػػو  يكجػػد فػػي السػػري  صػػكرةه البيػػتي فييػػا مػػف أػػطريف صػػدر كعجػػز كيكػػكف كزف عجػػزه = 

نمػا تصػػنيؼ البحػكر إقتضػػ   تلحصػنا صػكر السػػري  لمػا كجػػدنا مثػؿ ىػػذه الصػكرة. فممػػاذا افتقػدت ىػػذه الصػكرةض ىػػي لػـ تلتقػػد كاد
رجػػػزا يمحػػػؽ السػػػري   كمػػػو  بػػػالرجز عمػػػ  أسػػػاس التصػػػنيؼ   ِ ْ ّ ْ ّ ْر السػػػري  اعتبارىػػػا ) ثػػػاني الرجػػػز( كاعتبػػػار أػػػط

 المنطقي التالي الذم يلترض كجكد كزف يأمؿ البحريف .
  الصكرة 
 الرجز )كيكمف فيو السري (   ّ ْ ّ ْ ّ ْ      ّ ْ ّ ْ ّ ْ ُ
 الرجز ) كيكمف فيو  السري (  ِ ْ ّ ْ ّ ْ      ّ ْ ّ ْ ّ ْ ِ
 الرجز ِ ِ[ ِ] ّ ْ ّ ْ     ِ ِ[ ِ] ّ ْ ّ ْ ّ
 السري   ِ[ ِ] ِ ّ ْ ّ ْ....  ِ[ ِ] ِ ّ ْ ّ ْ ْ
 الرجز  ِ ِ] ِ[ ِ ّ ْ ّ ْ ٓ

________________________________ 
 (ٕٗ –الكافي لمتبريزم ) ص  ُ
( عف الرجز : ] كاترقاـ مني [ :"  ٗٓ –) ص   المكتبة العصرية –جاء في كتاب ) أىدم سبيؿ ( لألستاذ محمكد مصطل   ِ

 ......كما حككا أيضا القط  في المأطكر، كجعمكا منو قكؿ الأاعر
 ِ ْ ّ ْ ّ ْ=   يا صاحبي رحمي أقال عذلي"
 ِ ِ ِمني [ : " العركض الرابعة : مأطكرة مكأكفة تصير فييا ملعكبتي =  ( عف السري  ] كاترقاـٗٔ -كجاء في نلس الكتاب ) ص

 كمثالو : ِ ِ ِكتحكؿ إل  ملعكلف =  ِ ِ ِإل  ملعكب =  ُ
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 السري  ِ ِ] ِ[ ّ ْ ّ ْ ٔ
 

 ِِِىنا يمتقي زكجػا الرجػز كالسػري  مػ  زكجػي مخمػ  البسػيط كبحػؽ خمػكؼ فػي جػكاز القطػ  فػي الصػدر مػ  كجػكب زحػاؼ 
 ِ ّصحيحة في التصري  فػي الصػدر مػ   ِ ّ ّكتعتبر خاتمة الصدر في المخم  كالرجز . ِّ=ُِِأك  ِّ=ُِِعم  

 ب تأتي  ٔ ّكلكف ب تأتي   ٔ ّ=  ِ ِ
 أعاله، أم  ّكؿ ىذه الصكر مكجكدة في الأعر باستثناء رقـ 

ْ ّ ْ ّ ّ ِ            ْ ّ ْ ّ ّ ِ 
مػف السػري ، كلكػف ذلػؾ ب  ْعركضػيا مػف افتػراض أنيػا صػنك الصػكرة رقػـ كىذه الصكرة ليػا كعمييػا، ليػا أنيػا تسػتمد كجكدىػا 

يجعميا مف الأعر إب أف نجد عمييا أعرا يعتد بو، كلكف إف أسغناىا تككف مف المكزكف. فمنأخذ أبياتا مف السري  كنحكليا إل  
 : ىذه اتبيات تحمد أكقي عم  السري الرجز لنرل كيؼ يككف كقعيا. 

 
ًلمميجتىػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ           العىػٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسً  مينػتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزىهي 

يػػػػػػػػػػػػًرًه       فػػػػػػػػػػػػي لىيػػػػػػػػػػػػسى  فيػػػػػػػػػػػػوً  العىػػػػػػػػػػػيشي  مى
الػػػػػػػػػػػػػػذيرل            باًذخػػػػػػػػػػػػػػاتي  ًعػػػػػػػػػػػػػػزٌو  قيصػػػػػػػػػػػػػػكري 

 الثىػػػػرل تىحػػػػتى  اتىصػػػػؿً  راسػػػػي كيػػػػؿًٌ  ًمػػػػف
 

ػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي   ػٌنػاتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو  بًػالػمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  آمى  كىجى
لىػٌذاتًػػػػػػػػػػًو  العىػيػػػػػػػػػػشً  طػاًلػػػػػػػػػػبى  يػػػػػػػػػػػا  كى

د ىػػػػػػػػػػػػػا ػكى  مىأػيػداتًػػػػػػػػػػػػػوً  ػسػػػػػػػػػػػػػػرلكً  ًى
 بًػًذركاتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  الػنىػجػػػػػػػػػػػػػػػػػـً  ميػحػيػػػػػػػػػػػػػػػػػرى 

 

 كصنكىا مما يلترض أنو مف الرجز:
ًلالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً          العىػٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسً  مينػتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزىهي 

سػػػػػػػػػػػكاهي       فػػػػػػػػػػػػي لىيػػػػػػػػػػػػسى  فيػػػػػػػػػػػػوً  العىػػػػػػػػػػػيشي 
 باًذخػػػػػػػػػػػػػػػػاتي فػػػػػػػػػػػػػػػرشو  ًعػػػػػػػػػػػػػػػػزٌو  قيصػػػػػػػػػػػػػػػكري 

 فػػػػػػػي ثػػػػػػػراه اتىصػػػػػػػؿً  راسػػػػػػػي كيػػػػػػػؿًٌ  مػػػػػػػف
 

ػنػػػػػػػػػػػػتي    لػػػػػػػػػػدكاـً عمػػػػػػػػػػ  ا بًػالػمىػػػػػػػػػػػوً  آمى
 العىػيػػػػػػػػًش بغيػػػػػػػر ذاـً  طػاًلػػػػػػػػبى  يػػػػػػػػا

د ىػػػػػػػػػػػػػا ػكى  دكف حػػػػػػػػػػػػاـ ًكػسػػػػػػػػػػػػػػرل ًى
 كمػػػػػػػػػا الٌسػػػػػػػػػناـ الػنىػجػػػػػػػػػػـً  ميػحػيػػػػػػػػػػرى 

 

 
كىذه حيث ب فاصػمة كب الػرقـ  ِِِ ّفإنيا قد تؤكؿ بعد اتكثؽ في العجز إل  الخاتمة  ّّْعندما ينتيي الأطر بالمتناكبة 

كىػػي تجانسػػيا فػػي القافيػػة  ِّ ّ= ُِِ ّفػػي الحأػػك تتحػػكؿ فػػي آخػػر العجػػز فػػي كػػؿ مػػف مجػػزكء البسػػيط كالرجػػز إلػػ   ٔ
فػػػي كافػػػة   ِّ ّفػػػي القافيػػػة فيمتػػػـز اتبػػػاع   ِِِّكىػػػي تخػػػالؼ  ِّ ّ= ُِِ ّفتتجػػػاكراف فػػػي المخمػػػ  كالرجػػػز، أك إلػػػ  

 اتبيات.
  ِّ ّب ترد  في آخر الصدر في مير التصري  ، كىذا نظريا يلترض استبعاد كؿ كركد ما ينجـ عنيػا أم  ِِِ ّكالخاتمة 

في آخر الصدر، كلكف ىذه الحالة استأثرتت بكركد ذلؾ في الأعر في كؿ مػف بحػؽ خمػكؼ كالسػري  كالمخمػ ، كمػا  ِّ ّ ك
 معتبرا. يككف عمييا مف الرجز مف سائغ المكزكف إب أف نجد عميو أعرا 

                                                                                                                                                                                        

 ِ ْ ّ ْ ّ ْ=   يا صاحبي رحمي أقال عذلي"
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 كىنا ظاىرة أخرل في السري  كىي كجكد الصكرتيف 
 

ِ ِِ ّ ِِ ّ [ِ] ّ ْ ِِ ّ ِِ ّ [ِ] ّ 
 ِ ِ ّ ِِ ّ ِِ ُأْ

 
، ككػال الصػكرتيف فػي حػاؿ عػدـ كجػكد زحػاؼ فييمػا ْكالصكرتاف كردتا فػي العقػد اللريػد، أمػا فػي الكػافي فمػـ  تػرد إب الصػكرة 

 تحمالف انتماء مزدكجا م  صكرتي الكامؿ 
 

ِ ْ ّ ْ ّ ((ْ)   ْ ْ ّ ْ ّ ((ْ) 
ٓ ْ ّ ْ ّ ْ 

 

( فػي أنػو مػف كاقيػات زحػاؼ بحػرم اللاصػمة  ّّّْْْ( كالرجػز )ّّْْكىكذا ينضـ ىذا الكزف إل  كؿ مف صكرتي اليزج )
ب فإنػػو يمكننػػا مػػف ناحيػػة نظريػػة نسػػبة أم زحػػاؼ فػػي ىػػذه الصػػكر مػػف البحػػكر إلػػ  كػػؿ مػػف مجػػزكء الػػكافر  الكامػػؿ كالػػكافر، كاد

 كالكامؿ كأحذ الكامؿ عم  التكالي. 
  ّ ِ ّ ِ ِ ّ ِ -، المديد =  ّ ِ ّ ِ ِ ّ ِ ِالسري  = 

مػف أكؿ كػؿ أػطر مػف أأػطر السػري   اتكؿ المقطػ  حػذؼبحظ اطػراد التنػاظر بػيف السػري  كالمديػد فػي الجػدكؿ التػالي ، إذا 
 بقي المديد، كفي أكؿ كزف كآخر كزف مجاؿ لمتأمؿ حيث يغمب عمييما ابستنتاج الداف  لمتأمؿ في الساعة

 

 المديد +ِ السري  اتكزاف ـ
 أكؿ المديد  أكؿ السري  ضض ِ ّ ِ ّ ِ ِ ّ ِ ِ... ِ ّ ِ ّ ِ ِ ّ ِ ِ ُ
 ثاني المديد أكؿ السري  ٓ ّ ِ ّ ِ ِ ّ ِ ِ.... ّ ِ ّ ِ ِ ّ ِ ِ ِ
 ثالث المديد ثاني السري  ّ ِ ّ ِ ِ ّ ِ ِ.... ّ ِ ّ ِ ِ ّ ِ ِ ّ
 راب  المديد السري ثالث  ِ ِ ّ ِ ِ ّ ِ ِ.... ّ ِ ّ ِ ِ ّ ِ ِ ْ
 خامس المديد راب  السري  ّ ُ ّ ِ ِ ّ ِ ِ.... ّ ُ ّ ِ ِ ّ ِ ِ ٓ
 سادس المديد راب  أ السري  ِ ِ ّ ِ ِ ّ ِ ِ.... ّ ُ ّ ِ ِ ّ ِ ِ ٔ
 

كالراب ، كلممأتقة  كالمأتقة الثانية في الكزنيف الثالث  ّ، ِ، ُكالجدكؿ أعاله دعـ  لمليـك كؿ مف المأتقة اتكل  في اتكزاف 
 الرابعة في الكزنيف الخامس كالسادس

د      يرمي بعينيو خالؿ القتدٍ   لمأاعر ابراىيـ الطباطبائي عم  السري  : مىف قنىصى الخأؼ الذم قد كىرى
 أنظر كيؼ يحكؿ لممديد بحذؼ سبب مف أكلو :

 لقتػىدعيننيو خالؿ ا ب ميالجراحة: قنص الخأؼ الذم قد كرٍد                
 ) سيـي ( عينيو خالؿ القتد ـ سػػػػػػوالتجميؿ : قنص الخأؼ الذم قد كرٍد               

________________________________ 
=  ّ ُ ّعم  أف كجكد الخاتمة  كردت ىذ الصكرة في العقد اللريد كلـ  ترد في الكافي. كىي تتلؽ م   المأتقة الرابعة التي تنص  ُ
 في صكرة أخرل ْ ّ=  ِ ِ ّ( يستمـز كجكد الخاتمة   ْ))ّ
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 )اللرؽ بيف العركض كعمـ العركض( – ما تقدـ. تعقيب عم  الخالصة، -ُّ

ك د.  ُأديف بكضكح الرؤية  في ىذا المكضكع عم  طريؽ تممس فكر الخميؿ كنيجو لعمميف بارزيف ىما د. محمد جماؿ صقر
كيحسـ ستامب المكقؼ بإيجاز حيف يقكؿ: )إف الجغرافيا فػي نلػس الكقػت عمػـ كفػف كفمسػلة.(  .......:"  ِجماؿ حمداف القائؿ

كيمكػػف أف نضػػيؼ لمتكضػػيح: عمػػـ بمادتيػػا، فػػف بمعالجتيػػا، فمسػػلة بنظرتيػػا. كالكاقػػ  أف ىػػذا المػػني  المثمػػث يعنػػي ببسػػاطة أنػػو 
 ".عرفة إل  مرحمة التلكير، مف جغرافية الحقائؽ المرصكصة إل  جغرافية اتفكار الرصينةينقمنا بالجغرافيا مف مرحمة الم

يجب أف تقػاس بالمقيػاس السػابؽ بحيػث لػك كضػعنا اسػـ  -العمـك راقية بما ىي تناكؿ لمحقيقة –إف ارتقاء طريقة تقديـ أم عمـ 
طريقػػة تقػػديـ أم عمـ.كتكػػاد طريقػػة الرقمػػي فػػي تقػػديـ أم عمػػـ مكػػاف )الجغرافيػػا( لبقيػػت ىػػذه العبػػارة صػػالحة فػػي كصػػؼ رقػػي 

 عركض الخميؿ تككف مثالية مف ىذه الناحية، فمنتأمؿ ىذه المقارنة:
 

 العركض التلعيمي العركض الرقمي السؤاؿ

 نعـ عم  نحك ما نعـ ىؿ ىك عمـ بمادتو ض

 ما نعـ إل  حد نعـ  ىؿ ىك فف  بمعالجتو ض

مرحمػة المعرفػة إلػ  مرحمػة  ىؿ ىك فمسلة بنظرتو ينقمنا مػف
 التلكير كمف الحقائؽ المرصكصة إل  اتفكار الرصينةض

نعػػػػػػػػـ، كيعتمػػػػػػػػد لػػػػػػػػذلؾ 
التجريػػػػػػػػػػػػد كالأػػػػػػػػػػػػمكلية  

 كيقـك عم  الليـ.

كػػػػػػال فيػػػػػػك يقػػػػػػـك عمػػػػػػ  
التجسػػػػػػػػػػػػػيد كالتجػػػػػػػػػػػػػػزمء 

 كيقـك عم  الحلظ 

، كلمتقعيػػد الكمػػي المعبػػر عػػف أػػمكلية لمتكصػػيلات الجزئيػػة التطبيقيػػة المعبػػرة عػػف جزئيػػات المظيػػر دكرىػػا فيمػػا يعػػرؼ بػػالعركض
 المظير دكره في عمـ العركض.

 
كلسائؿ أف يسأؿ ألـ تتكصؿ لمرقمي مف التلاعيؿض الجكاب بم . كلكف ذلؾ كاف بجيػد كدأب كبيػريف فػي إبحػار عكػس طبيعػة  

 لتلاعيؿ التخمص منو.التلاعيؿ في اتخذ بمضمكنيا متحررا مما تلرضو حدكدىا مف تجزمء ليس مف السيؿ عم  مف اعتاد ا
 

أف بيف النحك كعمـ النحك فرقا ميمػا ؛ فػالنحك ىػك نظػاـ الكػالـ كالتلكيػر  -يا أحبابي  -:" اعممكا  ّيقكؿ د. محمد جماؿ صقر
، كعمـ النحك ىك مني  البحث عف ذلؾ الملضي إل  نظريات كقكاعد ضابطة" كالمتأمؿ في ىذا القكؿ  يجده ينطبػؽ فػي أػت  

 لقكاعد التي يقـك عمييا.  كب يأذ العركض عف ذلؾ.المجابت كلارؽ بيف كصؼ الكاق  في مجاؿ معرفي ما كاستخالص ا
 

: " إنني أؤكػد أف  أبحػر الأػعر كأكزانػو أك قػؿ نغماتػو التػي حصػرت فػي بضػعة عأػر بحػرا كىبتيػا ْيقكؿ د. محمد عبد الحميد
يػا عمػ  يػد الحياة بأػامؿ  معناىػا إلػ  الأػاعر العربػي بػؿ اضػطرتو اضػطرارا إلػ  أف يتغنػ  بيػا دكف عمػـ مسػبؽ بيػا أك تعميم

________________________________ 
1
  

 (َُص  –دراسة في عبقرية المكاف  –) أخصية مصر  ِ
 ّ hp?t=1354http://www.lisanarabi.com/vb/showthread.p  

 ( ُٗص  –في كتابو ) في إيقاع أعرنا العربي كبيئتو    ْ

http://www.lisanarabi.com/vb/showthread.php?t=1354
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معمميف. إنيػا إليػاـ الطبيعػة كدكافػ   الحيػاة كمعطيػات البيئػة تيػز إحسػاس الأػاعر ىػزا  أػديدا ثػـ تعػكد لتػنظـ ىػذه اتحاسػيس 
 كتجعميا في أطر محدكدة كتنطؽ لسانو العذب عم  نغـ  أكتارىا في نغـ مستطيؿ أممس ب أذكذ فيو."

. كالحكػـ  ُيككف أكل  درجات الكعي عم  العركض.  اللطرم الذم يمكف أفتىراقيصي الطلؿ عم  ىدىدة أمو إحساس باإليقاع 
عم  سالمة كزف الأعر باتذف المجردة لدل كثير ممف لـ يتعممكا العركض ىك درجة مف درجات الكعي عمػ  العػركض. كمػا 

ـ ب نعػـ ب ب ( جػاءت تعػابير مف مثمو في ) نع ِكبكادييـ ميزاف عركضي متقدـ  أف اليينمة كالمالبة لدل العرب في أريافيـ
تكصيؼ اتكزاف في البحكر كالتلاعيؿ كأحكاـ الزحاؼ كالعمة في كؿ بحر كأرق  تكصيؼ كاعو لكاق  العػركض كتكصػيؼ لمحػف 

 كاإليقاد. كلكف ىذا التكصيؼ الراقي كاف تعبيرا تجزيئيا عف فكر كمي أكثر رقيا كركعة لدل الخميؿ يمثؿ عمـ العركض.
 مة تكضح اللرؽ بيف العركض كعمـ العركض: ىذه  بض  أمث

 أنيس في كتابو )مكسيق  الأعر(  الدكتكر إبراىيـالمثاؿ اتكؿ :  - ُ
 ّ ُ ّ ّ ّ ِ ّ ْالثانية في أطر البسيط عم  متلعمف           زحاؼ مستلعمف يستثقؿ 

 ّ ّ ِ ّ ّ ّ ِ ّكيستثقؿ زحاؼ ملاعيمف اتكل  في أطر الطكيؿ عم  ملاعمف          
ىكذا أكرد الزحافيف منلصميف في تكصيؼ لثقؿ الكزف في البحريف نتيجة زحاؼ معيف في كػؿ منيمػا. ىػذا ىػك دكر العػركض. 

العػركض، تنيػا  عمػـ أك ثالثػة أكتػاد صػكتية متتاليػة فػي الطكيػؿ كالبسػيط مسػتثقؿ فيػذه خطػكة نحػك  ّ ّ ّكلك قمنا إف كجكد 
 حكـ زحافيف فييما معا.قاعدة تأمؿ البحريف معا كتبيف   تقدـ

 

 
 

في بحػر المديػد ) فػي حػاؿ كػؼ فػاعالتف  ّ ّ ّالمختمؼ ( كرحنا نستقصي اتمر عند كركد  –كلك ربطنا اتمر بدائرة ) ب 
= فػػا عػػال تلػػا عمػػف فػػا عػػال تػػف( ثػػـ نػػرل مػػا ىػػك الحكػػـ كنحػػاكؿ ربطػػو سػػمبا أك  ِ ّ ِ ّ ّ ّ ِ=  ِ ّ ِ ّ ِ ُ ّ ِ) 

________________________________ 

 ُ http://www.aleqt.com/2011/06/04/article_545380.html  
كالمغة لدييـ، كنحف ب نممؾ إب أف نقكؿ  اتطلاؿ العمماء عم يدرج الكتاب ] أجمؿ قصة عف المغة[ حكايات مدىأة عف تجارب 

"سبحاف الخالؽ عٌز كجٌؿ" فالطلؿ يتعرؼ عم  لحف الكالـ أكب أم ما يسم  "عمـ العركض" كفي تكضيح ذلؾ تـ إجراء تجارب 
 .يابستيضاح تأثير ابستماع لميجات مختملة كمدل تلاعميـ مع أطلاؿ ب تتجاكز أعمارىـ أيريف عم 

( :"أما الأعر العامي فما كاف يقتضي برىنة تننا في قريتنا ب نعرؼ ُِص-أبك عبد الرحمف بف عقيؿ في كتابو )الأعر النبطي  ِ
نما ىي ألحاف نتمثميا كنيينـ بيا ىكذا مثال:ىيا ىـ، أكىيـ ىاىا كبعضيـ يتخذ المالبة بدؿ ىكذا يال لي لال  اليينمة أكزانا كب بحكرا، كاد

 ". لي

http://www.aleqt.com/2011/06/04/article_545380.html
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فػي  ّ ّ ّفػإذا رحنػا نستقصػي حكػـ التركيػب  عمػـ العػركض م  تعميؿ ذلؾ فتمؾ خطكة أكثر تقػدما نحػكاتكؿ   إيجابا بالحكـ
ذا خطكنػا  أت  البحكر كنحػاكؿ تعميػؿ حػابت ككنػو مستسػاما كحػابت ككنػو ثقػيال، فػنحف ب أػؾ فػي رحػاب عمػـ العػركض، كاد

أك  ّّّ  ذلػؾ التركيػب  حػكر كافػة سػكاء نػت  عػفالصكتي في الب ّتكرر الرقـ   خطكة أخرل لدراسة الزحاؼ الذم ينت  عنو
 عمـ العركض كأثر ذلؾ عم  الكزف كتعميمو  كتصنيلو فنحف بدكف أؾ تجاكزنا العركض إل  ّّّّ

 
 المثاؿ الثاني : ) الجكىرم في عركض الكرقة ( – ِ
 

فيػػو إلػػ  مسػػتؼ عنػػؿي =   ُِ ِ ِنػػات  عػػف الرجػػز باعتبػػار تحػػكؿ مسػػتلعمف الثانيػػة =   عنػػدما يقػػكؿ الجػػكىرم إف المنسػػرح
، كيقػػػػػػػـك بنػػػػػػػاء عمػػػػػػػ  ذلػػػػػػػؾ بػػػػػػػإخراج ُِ إلػػػػػػػ  الكتػػػػػػػد الملػػػػػػػركؽ ُِكذلػػػػػػػؾ بتحػػػػػػػكؿ الكتػػػػػػػد المجمػػػػػػػكع  ُِ ِ ِملعػػػػػػػكبتي = 

إحػػدل حػابت الرجػز، يتحػػكؿ إليػو مػػذا حػؿ الكتػػد    بػدائرة )جػػ المجتمػػب ( باعػػتباره  المأػتبو( كيمحقػػو -دائػػرة )د  مػف  المنسػرح
االملركؽ بغض النظر عف التلاعيؿ كحدكدىا، كمػا يترتػب عمػ  ذلػؾ مػف تعمػيـ العالقػة بػيف امنسػرح  المجمكع فيو  مكاف الكتد 

لحاقيػػا جميعػا ببحػػكر دائػرة )جػػػ  -كالرجػز عمػػ  بحػكر دائػػرة )د المجتمػب ( بغػػض النظػر عػػف المكقػؼ منػػو، فػػذلؾ  -المأػتبو( كاد
 القكؿ خطكة باتجاه عمـ العركض.

 
ب ضرر مف أف ينظر اإلنساف إل  ساعة البحكر فيلرض عمييػا مػا فػي ذىنػو مػف  لمجرد معرفة كاق  الكزف كتجسيده

، كلكف الضرر يبدأ حيف نستعمؿ ىذه النظرة التجزيئيػة أداة لمتقعيػد فػي عمػـ العركضتجسيد كتجزمء كحدكد تلاعيؿ في مجاؿ 
 ُِجـ عػف تحكيػؿ الكتػد الملػركؽ المأتبو( فيمػا يخػص مػا يػن-ير مف دائرة ) د الجكىرم فمـ  العركض ، كىذا ما حصؿ م  

-إب ملعكبتي كمستلعمف فاكتل  بالربط بيف المنسرح الذم يحكم ىذه التلعيمة كالرجز مف دائرة )المجتمب  ُِإل  كتد مجمكع 
 جػ(،
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بينما يقتضي التقعيد الأامؿ فػي )عمػـ العػركض( النظػر إلػ  سػاعة البحػكر كنتػاج لطالقػة فكػر الخميػؿ، تػؤدم لػدل  
المجتمػب( إلػ  تعمػيـ تمػؾ العالقػة  -كالكتد المجمكع في دائرة ) جػ المأتبو(  -التقاط أية عالقة بيف الكتد الملركؽ في دائرة )د

د بعػد ذلػؾ التعبيػر عنيػا بدبلػة جزئيػات تلاعيػؿ البحػكر لتيسػيرىا عمػ  مػف يستسػيمكف عم  بحكر الدائرتيف جميعا، فػإذا مػا أريػ
 التجزم  فال بأس عم  أف يستحضر المين  كتعمـ العالقة بيف الرجز كالمنسرح، عم  العالقة بيف الرمؿ كالخليؼ.

 د. أحمد كأؾ في كتابو ) الزحاؼ كالعمة (:  المثاؿ الثالث -ّ
[ تننػا ّ ُ ِ( :" كمػف النػادر أيضػا البػدء بطػي ىػذا البحػر بمسػتعمف ]ُِٔ –ص  -َُالبسػيط )  د. أحمد كأؾ عف يقكؿ 

 (ِ) ِ[ أم كحدتيف مف نكع اللاصمة الصػغرل ]  ّ ُ ّ ُ ِنككف قد قبمنا ىذا التتالي = /ق ///ق ///ق ] مستعمف فعمف=
عػدد اتسػباب الصػكتية   نػدرة أك أقػؿ ثقػال تفأقػؿ  ّ ِ ّ ُ ِأف مستعمف فػاعمف =   كيليـ مف كالمو ىذا [ "  ِ (ِ) ِ

المتكالية أقؿ. فيذه خطكة متقدمة في العركض، كتكاد تالمس الرقمي فقكلو "كحدتيف مف اللاصمة الصغرل" يعني أربعة أسباب 
 كىذه كما نعمـ مف استئثارات الخبب.

الملصػؿ عنػدىـ عمػ  حػدكد التلاعيػؿ ىػك :                 دهالخػبف فػي البسػيط كأػاى  مف آثار التلاعيؿ عم  تلكير أف العركضييف ذكركا 
 دكب  ... فأحدثت عبرا كأعقبت ...  ...  لقد خمت حقب صركفيا عجبه ... 

  ىك :  عم  حدكد التلاعيؿ الطي في البسيط كأاىده الملصؿ عندىـ  كذكركا 
 ... في زمرو منيـي يتبعيا زيمىري  ارتحمك مدكةن فانطمقكا بىكىرنا ... 

تمميػو   مػا  بخبف فاعمف، تف ىذا التلصيؿ ب يتلؽ مػ   يذكركا الحالة اتكثر أثرا حيث يقترف فييا طي مستلعمف  لـ  كلكنيـ 
 عم  الذىف  حدكد التلاعيؿ مف نمطية التكصيؼ. كانظر صدر البيت :

 كال كبارم طكاؿ اليدب كالحكر ..... ما قؿ حبيؾ مف بعد كمف مير
 ط ) رسميا(  في البيت اتكؿ كما مف الخبب في البيت الثاني :كيؼ يضحي مف البسي

 
ػػػػػػػرً   قمػػػػػػػتي كبػػػػػػػارئ طػػػػػػػكؿ اليػػػػػػػدب الٌنضي
ػػػػػػػرً   قمػػػػػػػتي كبػػػػػػػارئ طػػػػػػػكؿ اليػػػػػػػدب الٌنضي

 

 مػػػػػا قػػػػػؿ حبيػػػػػؾ مػػػػػف بعػػػػػد كمػػػػػف ميػػػػػر 
 حبػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػاؽو أبىػػػػػػػػػػػػدأ رمػػػػػػػػػػػػـ السػػػػػػػػػػػػلرً 

 
 

البنػاء عمػ  ىػذه الخطػكة باختبػار القػكؿ عم  العركضػييف. كلكنػو ب زاؿ فػي حػدكد العػركض. أمػا  كىنا يظير تقدـ د. كأؾ   
فػػي   إف تتػاب  أربعػػة أسػػباب مػف خصكصػػيات الخبػػب كأنيػػا حيػث كجػػدت فػػي ميػػر الخبػب  ثقيمػػة كمػػا فػػي ) ملاعيػؿي فعػػكؿي ملػػا

بالكتد الملركؽ، كأنيمػا   ب يقكؿ  أك طي ) مستلعمف ( في الخليؼ لمف  الطكيؿ ( كمف حيث كؼ ) مستل  لف ( في الخليؼ
ثػػـ محاكلػػة التقعيػػد لػػذلؾ فػػي  -  التػػي كردت فػػي حػػدكد الخليػػؼ  كمػػا فػػي مقاربػػة د. مصػػطل  حركػػات –ا فػػي الأػػعر لػػـ يػػذكر 

العػركض.   عمػـ العػركض إلػ  بدايػة يأكؿ انتقاب مػف منتيػ    ذلؾ  ، فإفُِِّك  ُِِّالبحكر ككؿ م  التمييز في بيف 
: العػركض ىػك اإلحسػاس بنظػاـ الػكزف الػذم  ة اتمػر أفكيطكؿ الحديث لك رحنا نستقصي كؿ حالة عم  حػدة. كلكػف خالصػ

قد يدرؾ باللطرة أك التعمـ الذم يأمؿ القدرة عم  تكصيلو بالتلاعيؿ أك سكاىا، كعمـ العػركض ىػك مػني  البحػث الملضػي إلػ  
 .نظريات كقكاعد ضابطة كاستقصائيا كتحميصيا

اؿ العػػركض، كأقميػا فػي مجػػاؿ عمػـ العػركض.  كتػػدريجيا أيػف يقػ  العػػركض الرقمػي ض كانػت أممػػب بػدايتي فػي الرقمػػي فػي مجػ
عمػػػـ  كمػػػ  اكتأػػػاؼ أػػػمكليتو كتحكلػػػو إلػػػ  تكاصػػػؿ أك محاكلػػػة لمتكاصػػػؿ مػػػ  أػػػمكلية فكػػػر الخميػػػؿ أخػػػذ يتجػػػاكز العػػػركض إلػػػ 
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العػػركض. بػػؿ حمػػؿ معػػو مػػني  الخميػػؿ فػػي عمػػـ العػػركض إلػػ  آفػػاؽ جديػػدة تتعػػدل الأػػعر ككزنػػو، كمػػا فػػي مكاضػػي  : العمػػارة 
 ـ/ع –ا ثار كالعركض  –المكسيق  كالعركض  –ركض كالع

تكرر ذكر الأمكلية في الرقمي كىي صلة مالزمة لكؿ عمـ في إطار ذلؾ العمـ، تستكم في ذلؾ العمـك المادية كاإلنسانية فإذا 
ز كجػؿ. كمػف ىنػا قػاؿ تكحيد الخػالؽ عػ  ذلؾ إب  ما احتكت ىذه النظراًت الأاممةى المتعددةى نظرةه أمكلية أعظـ، لـ يكف جماع

 الأاعر:
 الكاحد  تدؿ عم  أنو كفي كؿ أيء لو آية           

الأمكلية المطمقة ) أساس اتسس ( ىي البدء بالتكحيد تكحيد هللا سبحانو كتعػال  كابنطػالؽ منػو إلػ  سػكاه. كفػي قصػة إسػالـ 
 معتبر تكلي اتلباب.  سيدنا إبراىيـ عميو السالـ

ىذه الرؤية في اتمكر كميا. مػني  اللكػر يقتػرف بالأػمكلية كالتجريػد كمجالػو العمػـ ، كمػني  الحلػظ يقتػرف  ما أحكج اإلنساف إل 
 .بالتجزمء كالتجسيد كمجالو التطبيؽ، كب عيب فيو إب إف استعممت أدكاتو في مير مجاليا

 
نمػا ُيقكؿ  د. عمر خمكؼ ىػك مجمكعػة مػف اإلرأػادات البسػيطة  كىك كاع عم  ماىية العمـ : " العركض العربػي لػيس عممػا كاد
 يمكف تمقينيا لمصبي"

 
لقد صدؽ د. خمكؼ في عبارتو بمساف المقاؿ في التعبير عف لساف حاؿ جؿ العركضييف العرب قديما كحديثا فػي التعامػؿ مػ  

كتعامػػؿ  العػػركض باعتبػػاره لػػيس عممػػا بػػالمعن  ابصػػطالحي، فعمػػـ العػػركض الػػذم أبدعػػو الخميػػؿ طمػػس كلػػـ يمتلػػت لػػو أحػػد.
الجميػ  مػػ  بحػػكر الخميػػؿ كتلاعيمػػو كىػي التطبيقػػات الجزئيػػة التجسػػيدية لعممػػو كيقصػػد بػإطالؽ اسػػـ عمػػـ عمييػػا بػػالمعن  المغػػكم 
لكممة عمـ أم المعمكمات التي تؤخذ عم  التػكازم دكف كجػكد رابػط بينيػا بالضػركرة كتمػؾ التػي فػي الجرائػد. كىػـ إنمػا يتعػاممكف 

 س م  )عمـ العركض(في ذلؾ م   )العركض( كلي
 

الصبي الذم ذكره د. خمكؼ كاف يستأعر الكزف كىك رضي  عندما كانػت تيدىػده أمػو بمحنيػا فيتػراقص عميػو بػيف يػدييا. كىػذا 
كاسػػتجابتو تعبػػػر عػػػف برنػػػام  أكدعػػو هللا تعػػػال  كجدانىػػػو، يصػػػبح الطلػػؿ صػػػبيا كيبقػػػ  لديػػػو  ذلػػػؾ  ِكعػػي منػػػو عمػػػ  العػػػركض.

سة فيتعمـ العركض كىك كصؼ أجزاء أكزاف أكثر تعقيدا مف ذاؾ الذم أحس بو، يدرسػيا بدبلػة اإلحساس كيكبر كيذىب لممدر 
التلاعيؿ كالبحكر، كيذىب لمجامعة كيتخصص في العربية كقد يتخصػص فػي العػركض كينػاؿ فيػو أػيادة الػدكتكراة، ثػـ  يؤلػؼ 

لتجزيئيػػة التجسػيدية ذاتيػػا التػي تصػػؼ التلاعيػػؿ كتابػا فػػي العػركض. كأممػػب كتػب العػػركض تكػػاد تكػكف تكػػرارا لممػادة الكصػػلية ا
كالزحافات كالعمؿ كصكر البحكر كبعض القكانيف مثؿ المكانلة  كالمراقبة كالمعاقبػة. كمػا كػؿ ذلػؾ إب "مجمكعػة مػف اإلرأػادات 

________________________________ 
ُ http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=78821&p=601955&viewfull=1#post601955 
ِ http://www.aleqt.com/2011/06/04/article_545380.html 

يدرج الكتاب حكايات مدىأة عف تجارب العمماء عم  اتطلاؿ كالمغة لدييـ، كنحف ب نممؾ إب أف نقكؿ "سبحاف الخالؽ ػػػ عٌز كجٌؿ" 
رب عم  أطلاؿ ب تتجاكز أعمارىـ فالطلؿ يتعرؼ عم  لحف الكالـ أكب أم ما يسم  "عمـ العركض" كفي تكضيح ذلؾ تـ إجراء تجا

 أيريف بستيضاح تأثير ابستماع لميجات مختملة كمدل تلاعميـ معيا.

http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=78821&p=601955&viewfull=1#post601955
http://www.aleqt.com/2011/06/04/article_545380.html
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 ِأك المػالبة عند العرب قبؿ الخميؿ كأأف اليينمة ُالبسيطة" التي تصؼ كاق  كؿ كزف عم  حدة  أأنيا في ذلؾ أأف التػنعيـ
 في الأعر النبطي، ككؿ ذلؾ ) عركض ( كليس بػ)عمـ عركض(.

 
يقػػكؿ الأػػاعر أػػعره عمػػ  اللطػػرة كمػػا تبػػث الػػكردة عطرىػػا ككمػػا تنػػت  النحمػػة عسػػميا كتبنػػي خميتيػػا. كيصػػؼ العركضػػي كزف 

ميػػػائي كالطبيػػػب الأػػػعر، كمػػػا يصػػػؼ اإلنسػػػاف عطػػػر الػػػكردة كيصػػػؼ فائػػػدة العسػػػؿ كأػػػكؿ الخميػػػة. لكػػػف عػػػالـ العػػػركض كالكي
 كالميندس ىـ مف يبحثكف خصائص اللطرة كقكاعد نتاجيا.

يتعمـ العركضي العركض ليحكـ بو عم   نتاج الذائقة العربية إباف سالمة فطرة العرب كفقا تكصاؼ جزئيػة كتصػكير صػكتي 
 جميؿ، بالتلاعيؿ الخاصة لكؿ بحر اتمر الذم يقتضي الحلظى. 

 العربية ذاتيا كخصائصيا تناكب عمميا أمكليا منيجيا مف خالؿ فيمو للكر الخميؿ.عالـ العركض يتناكؿ الذائقة 
 

 أليس الخميؿ ىك مف كض  التلاعيؿ كالبحكر كاتكصاؼ التجزيئيةض بم .
 

الخميؿ ىك عالـ العركض،  فيـ خصػائص الذائقػة العربيػة مػف خػالؿ نتاجيػا الأػعرم فيمػا رياضػيا فكريػا كميػا أػامال. كالخميػؿ 
، كلـ يليمو المستأرقكف كتالميذىـ.  كاف  كب زاؿ سابقا لمزماف، فال الناس في زمنو فيمكا منيجو، كلـ يليمو العرب حت  اليـك

 كلست متلائال بذلؾ في المستقبؿ.
 إف لنا مف الخميؿ ذاتو كمنيجو في معجـ العيف ما يقـك قرينة عم  منيجو في العركض.

   َُُِِّْٓعدا كضبطا ب  ّة  في المغة  العربية كحصرىا رياضاياأحص  الخميؿ احتمابت الجذكر الممكن
 

   طريقة الحساب عدد اتبنية
 ٕٔٓ ِٕ×ِٖ "الثنائي سبعماية ككستة كخمسكف"

 ُٗ، ٔٓٔ ِٔ×ِٕ×ِٖ [ُٔٓٔٗ]الثالثي =
حػػػػػػػدل كتسػػػػػػػعكف أللػػػػػػػا  "كالربػػػػػػػاعي أربعمائػػػػػػػة ألػػػػػػػؼ كاد

 كأربعمائة
ِٖ×ِٕ×ِٔ×ِٓ= ََْ ،ُْٗ 

عأػػػػر ألػػػؼ ألػػػػؼ كسػػػػبعمائة كثالثػػػػة "كالخماسػػػي أحػػػػد 
 كتسعكف أللا كستمائة"

ِٖ×ِٕ×ِٔ×ِٓ×ِْ ََٔ ،ّٕٗ ،ُُ 

 ُِ، َّٓ، ُِْ                                   المجمكع
  

________________________________ 
 نعـ ب نعـ بب  ُ
نما ىي ألحاف نتمثميا  ُِص  – ُٗ)  ِ ( : "أما الأعر العامي فما كاف يقتضي برىنة تننا في قريتنا ب نعرؼ أكزانا كب بحكرا، كاد

 ىيا ىا ىا ىيـ ىـ ىـ ...........إلا فيخرج المحف الأيباني ......كنيينـ بيا ىكذا مثال: 
 كبعضيـ يتخذ المالبة بدؿ اليينمة ىكذا : يال لي ب لال لي ب يال لي ب لال لي ب

 (  َُُالمدارس العركضية لعبد الرؤكؼ با بكر لسيد  ) ص  ّ
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كلػػـ تػػدخؿ اتلػػؼ فػػي الحسػػاب فيػػي ب تكػػكف أكؿ جػػذر بػػؿ اليمػػزة، كفػػي ميػػر أكؿ الجػػذر تكػػكف منقمبػػة عػػف كاك أك يػػاء. ذكػػر 
  فحسبتو كأضلتو. ، كىك لـ يذكر في تلصيمو الثالثي ُِْ,ُّٓ,ُِمجمكعيا  المؤلؼ أف 

 كما بالنا نستقرئ  القرينة في كجكد ذات الأاىد المتمثؿ في ثالثة ربما كاف ىناؾ ميرىا:
 فػي تعػػدد أحكػػاـ العػػركض التجزيئيػػة تعػػددا كبيػػرا ، ككميػػا منسػػجمة معػػا ب ينػػاقض أحػػدىا ا خػػر دليػػؿ عمػػ  كجػػكد تصػػكر – ُ

أامؿ في ذىف الخميؿ تصدر عتو تمؾ اتكصاؼ الجزئية. كجكد التصكر الأامؿ كصدكر اتكصاؼ الجزئية عنو مف تجميات 
المني . بؿ إف مف تجميات المنيجية لدل الباحث أف  يلترض كجكد مني   أامؿ لدل بحثو في الجزئيات، حتػ  لػك لػـ يعرفػو  

 فيككف ذلؾ باعثا لو عم  البحث عنو.
 
ئر الخميؿ معبرة عف تلكير الخميػؿ كمنيجػو بجمعيػا احتمػابت تنػاكب كتجػاكر المقػاط  كاتحكػاـ العامػة المترتبػة عمػ  دكا – ِ

ذلؾ. مف ب يعتبركف العركض العربي عمما اعتبركىػا مجػرد طرفػة. تتالأػ  صػحة ىػذا القػكؿ إذا مػا جمعنػا الػدكائر فػي سػاعة 
بحيػػػث تليػػػـ كثيػػػر مػػػف خػػػكاص المقطػػػ  حسػػػب مكقعػػػو معبَّػػػرا عنػػػو  البحػػػكر بحيػػػث تظيػػػر خػػػكاص المحػػػاكر كمػػػا المحيطػػػات،

 بإحداثيات كمييما. كالقكؿ بالصدفة ىنا كالقكؿ بأف خطكط الطكؿ كالعرض صدفة بالنسبة لمكرة اترضية. 
 
 ( نقػالِ ّ ِ –في النظريات الحديثة لمأعر العربي " لمػدكتكر ربيعػة الكعبػي )ص –كرد في كتاب :" العركض كاإليقاع   -ّ

 بف أحمد :ُقكؿي الخميؿ  ْٕ/ ٔعف مف معجـ اتدباء لياقكت الحمكم 
 
ف لػـ"  ينقػؿ ذكػر عنيػا. كاعتممػت أنػا  إف العرب نطقت عم  سجيتيا كطباعيا. كعرفت مكاق  كالميا، كقاـ في عقكليػا عممػو، كاد

ف تكف ىنا بما عندم انو عمة لما عممتو منو، فإف أكف أصبت العمة فيك الذم ، كاد ؾ عمة لو، فمثمي في ذلؾ مثػؿ رجػؿ التمستي
النظـ كاتقساـ، كقػد صػحت عنػده حكمػة بانييػا، بػالخبر الصػادؽ أك بػالبراىيف الكاضػحة  حكيـ دخؿ دارا محكمة البناء، عجيبة

كلسػبب كػذا كػذا  الالئحة، فكمما كقؼ ىذا الرجؿ فػي الػدار عمػ  أػيء منيػا قػاؿ: إنمػا فعػؿ ىػذا ىكػذا لعمػة كػذا ككػذا، كالحج 
التي ذكرىا ىذا الذم دخؿ الدار، كجػائز أف  لو ببالو محتممة لذلؾ، فجائز أف يككف الحكيـ الباني لمدار فعؿ ذلؾ لمعمة سنحت

الرجػؿ محتمػؿ أف يكػكف عمػة لػذلؾ، فػإف سػنح لغيػرم عمػة لمػا عممتػو...  يككف فعمو لغير تمؾ العمػة. إب أف ذلػؾ ممػا ذكػره ىػذا
 " .يابالمعمكؿ فميأت ب ىي أليؽ مما ذكرتو

 
 كصيامة ذلؾ بعبارات الرقمي :

ثمػػة سػػميقة أك ذائقػػة عربيػػة أصػػيمة متسػػقة أػػاممة أأػػبو بالبرنػػام  الرياضػػي أكدعيػػا هللا سػػبحانو لمكجػػداف العربػػي فاسػػتقامت  -أ 
 . أكزاف أعرىـ دكف كعي منيـ عم  ذلؾ. كىذه الذائقة اتصيمة يمثميا الأعر العربي قبؿ اختالط العرب بسكاىـ

 
فكر الخميؿ أحاط بذلؾ ابتساؽ كتمؾ الأمكلية كعبر عنيمػا بطػريقيف. طريقػة أػاممة تجريديػة تأػير إلييػا دكائػره كتجمييػا  -ب 

( . كتجزيئية تجسيدية بالتلاعيؿ تعبر عف محكـ البناء عجيب النظـ كاتقساـ  -ساعة البحكر كىي تعبر عف ) عمـ العركض 
 ( العمـ كمما كقؼ عم  أيء منيالؾ )العركض التطبيقي الذم يصؼ أجزاء ذ

________________________________ 
يثة لمأعر العربي ( تأليؼ د. ربيعة الكعبي نقال عف معجـ اتدباء ( مف كتاب ) العركض كاإليقاع في النظريات الحدِ ّ ِ –) ص  ُ

 ْٕ/ ٔلياقكت 
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. كيتكاضػ  الحكػيـ البػانييرل الخميؿ أف معيار النجاح ىك التكفؽ بإدراؾ أمكلية أسس ككياف البناء المحكـ الذم أبدعػو  -جػ 

 .عندما يحمؿ كالمو احتماؿ أف ميره قد يتلكؽ عميو في منيجو كأمكليتو
 لية كابتساؽ في كؿ مف كلعمرم إف الرقمي ليثبت التنامـ في الأمك  -د 
 السػػػػػػػػػػػػػػػػػػميقة العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمة ) السػػػػػػػػػػػػػػػػػػجية كالطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ( التػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أتقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػت إحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ أكزاف الأػػػػػػػػػػػػػػػػػػعر العربػػػػػػػػػػػػػػػػػػي -ُد
حاطتو بتمؾ السميقة - ِد  تلكير الخميؿ كاد
حاطتػو بكمياتيػا فػي عمػـ العػركض كالتعبيػر عػف تجسػيدىا الجزئػي فػي تطبيػؽ  -ّد منياج الخميؿ في تعبيره عف تمؾ السػميقة كاد

 كضالعر 
 

إدراؾ ذلػؾ  يترتػب عميػو أف نأخػذ بمػا أدركنػاه منػو، ملترضػيف مػكقنيف أنػو مايػة فػي اإلحكػاـ كأف مػا نجػده مػف ثغػرات إنمػا ىػك 
نػػات  عػػف نقػػص مػػا كصػػمنا منػػو أك عمػػا ألحقػػو ابقتصػػار عمػػ  مػػني  الحلػػظ بػػو مػػف ظػػالؿ أك تأػػكيو أك عػػف تػػأثير المنػػاى  

ي الطريؽ إل  تككيف التصكر المحكـ عنو تنأأ مكاضػي   تحمػؿ عنػاكيف لػـ يقػؿ بيػا اتخرل أك عف سكء إدراكنا كاستقرائنا، كف
ف كػػاف كػػاف  الخميػػؿ مثػػؿ ىػػـر اتكزاف كالتخػػاب كالكػػـ كالييئػػة كابسػػتئثار، اتمػػر الػػذم يػػكحي بػػأف مػػا كصػػمنا إليػػو فػػي الرقمػػي كاد

ثمػة مجػػاب فػػي المسػػتقبؿ لمػػا ىػػك أرقػػ  كأدؽ يمثػؿ ارتقػػاء عمػػا مضػػ  فػػي التكجػػو نحػك تلكيػػر الخميػػؿ إب أنػػو يبأػػر كػػذلؾ بػػأف  
 كأكثؼ كأقرب إل  مني  الخميؿ كأكثر تكحدا معو.

 
 لماذا لـ ييعرؼ مني  الخميؿ كب بيًحثى في تلكيره طيمة القركف الماضيةض

 
 تضافر عم  ذاؾ أمراف: 

ؤىػػؿ لليػػـ منيجػػو، كقػػد ثبػػت بعػػد ، أف الخميػػؿ قػػدـ حصػػيمتو عمػػ  أػػكؿ تطبيقػػات جزئيػػة، يقينػػا منػػو بػػأف الجميػػكر ميػػر مأكليمػػا
ا يػدخؿ  نظر الخميؿ فحت  في يكمنا ىذا نرل العركضييف العرب ب يدرككف كجػكد مػني  لمخميػؿ. كلكػف الخميػؿ تػرؾ بابػا ميأػرعن

جمعػت  ِأك مرقعانيػة ُمنو مف يأاء إل  المني ، كىك دكائر الخميؿ، فمف القـك مف اعتبره بابا أػكميا مكصػدا كأنػو مجػرد طرفػة
المتعكس عم  خائب الرجاء كمنيـ مف اعتبر ذلؾ الباب ذا عمػؽ ضػئيؿ يقتصػر عمػ  فػؾ البحػكر، كاعتبػر التلاعيػؿ كحػدكدىا 

جػػزا ( بػػيف )تػػف( ك )مػػس(  فػػي بحػػر الخليػػؼ، أم منػػ  زحػػاؼ  –أىػػـ مػػف أػػمكلية الػػدائرة، فعمػػ  سػػبيؿ المثػػاؿ قػػاؿ )بالمعاقبػػة 
ك( فػػي بحػػر المنسػػرح ككػػال زكجػػي السػػبب ليمػػا نلػػس زكج المحػػاكر عمػػ  جػػزؾ( بػػيف )مػػؼ( ك )عػػ–كمييمػػا، كسػػمح )بالمكانلػػة 

 ساعة البحكر كما يتبيف مف الأكؿ التالي :
 

 ِ ّ ْ ٓ ٖ ٗ َُ ُُ ُِ ُ ِ المحكر
  عمف تؼ ٍمس تي  ب عك مؼ عمف تؼ مس المنسرح
 تف عال فا لف  ع تؼ مس تف عال فا  الخليؼ

________________________________ 
 ( ُُٔ –أىدل سبيؿ إل  عممي الخميؿ ) ص  ُ
د. عمر خمكؼ :  ِ

/vb/showthread.php?t=78407&p=599279&viewfull=1#post599279http://www.alfaseeh.com  

http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=78407&p=599279&viewfull=1#post599279
http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=78407&p=599279&viewfull=1#post599279
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معاقبة كأف القكؿ بالمكانلة في ملعكبتي ) خبميا(  في المنسرح ب يستند إب إل   كالصكاب أف بيف زكجي المحاكر في البحريف

فػػي التػػراث العربػػي كمػػو حتػػ  نيايػػة العصػػر اتمػػكم. ىكػػذا بيػػت كاحػػد فػػي مػػني  الحلػػظ يػػرجح بمػػا يقتضػػيو   ُبيػػت أػػعر كاحػػد
مػػا كرد عػػف العػػػرب، ككافػػؽ ابسػػػتقراء التلكيػػر مػػف تقعيػػػد عمػػ  مقػػاس الذائقػػػة العربيػػة كمػػػا تليػػـ عمػػ  أسػػػاس اتعػػـ اتممػػػب م

 الرياضي.
 

 : الككس اللكرمكثانييما، 
حت  لك لـ يترؾ الخميؿ مف أثر عم  كجكد منيجو الأامؿ فقد كاف مف الطبيعي أف يػتـ تنػامي الػكعي العركضػي المػؤدم إلػ  

ني   أػػامؿ لكػػاف الملتػػرض أف التكصػػؿ إليػػو بتلكيػػر الملكػػريف كبحػػث البػػاحثيف طيمػػة ىػػذه القػػركف، بػػؿ لػػك لػػـ يكػػف لمخميػػؿ مػػ
 يكتأؼ العرب ذلؾ المني  الذم يجسد اتساؽ ذائقتيـ في مجاؿ إيقاع أعرىـ.

 الكٍكسي اللكرمي الطكيؿ رٌجح مني ى الحلظ عم  حساب مني  التلكير 
 

 إذا اتخذنا )عركض( الخميؿ  مقياسا أمكننا مالحظة ثالث تكجيات رئيسة بيف أفراد كؿ منيا قدر مف التلاكت
تكجو ب يخرج في عمكمو عف عركض الخميؿ، كيضػـ معظػـ العركضػييف العػرب قػديما كحػديثا،  كجمٌػو ينقػؿ عػف الخميػؿ  – ُ

تكصػػيؼ تطبيقاتػػو الجزئيػػة بعباراتػػو، كخطػػا بعػػض العركضػػييف خطػػكات متلاكتػػة فػػي بعػػض التصػػنيلات كاتحكػػاـ العامػػة التػػي 
يػؿ منيػا بػكادر تمٌمػسو منيجػيٌو يأػير إلػ  مأػارفتيا تخػـك الرقمػي. انطمقت مف العركض باتجاه عمػـ العػركض فظيػرت  عمػ  قم

كيقتصػػر مػػا فػػي ىػػذه اتصػػناؼ مػػف اخػػتالؼ عػػف عػػركض الخميػػؿ عمػػ  تعػػديالت جزئيػػة ب تمػػس الحأػػك كإضػػافة أك إنقػػاص 
حػاؽ مقط  في آخر الأطر، أك عرض بعض المقصػرات أك فػؾ البحػكر مػف الػدكائر أك أحكػاـ  بعػض الزحافػات كالعمػؿ، أك إل

كزف ميمؿ عم  الدائرة ببحكر الخميؿ،  أك تجمي  المقاط  عم  نحػك يغػاير تلاعيػؿ  الخميػؿ أػكال، أك باعتبػار بعػض الصػكر 
ذا مػا قػكرف ىػؤبء مػ  سػكاىـ  المتكلدة مف بحكر الخميػؿ بحػكرا مسػتقمة أك اسػتدراؾ بعػض اتكزاف المأػتقة مػف دكائػر الخميػؿ. كاد

 في العركض. كبتليئيـ ظالؿ الخميؿ فإف خركج بعضيـ عف )عمـ العركض( محدكد.فإنيـ يعتبركف مف مدرسة الخميؿ 
ذا أردنػػا أف نتأمػػؿ فػػي اسػػتدراكات مػػف جػػاء بعػػده ]الخميػػؿ[ مػػف العممػػاء نجػػدىا ب تخػػرج عػػف ِيقػػكؿ اتسػػتاذ كمػػاؿ إبػػراىيـ  :" كاد

 استدراكات في العرض كلف تمس الجكىر في قميؿ أك كثير" 
 
زافػػا، فػػراح أصػػحابو يلبركػػكف بحػػكرا جديػػدة كعمػػ  رأس ىػػؤبء تكجػػو ب يمتػػـز بعػػرك  -ِ ض الخميػػؿ كيظػػف أف التلاعيػػؿ تمصػػؽ جي

كىػػـ بخػػركجيـ عػػف  ُالعركضػػياف د. محمػػد صػػادؽ الكرباسػػي كمحمػػكد مرعػػي. كمػػف أػػاء المزيػػد فميطمػػ  عمػػ  ]بحػػكر جديػػدة[ 
________________________________ 

اتستاذ سميماف ابك ستة  ُ
post570829http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=74179&p=570829&viewfull=1# 

"  درس الدكتكر محمد العممي بحكر الأعر كزحافاتيا في دكاكييف الأعراء في الجاىمية كاإلسالـ إل  نياية عيد اتمكييف، كفيما يخص 
 المنسرح لـ يجد لزحاؼ الخبؿ في ملعكبت أاىدا سكل بيت كاحد لمبيد ىك :

 فال تؤكؿ إذا يؤكؿ كب * تقرب منو إذا ىك اقتربا"
 
 ( في تقديمو لكتاب ) فف التقطي  الأعرم ( لمدكتكر صلاء خمكصي.ُُ – ) ص  ِ
 

http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=74179&p=570829&viewfull=1#post570829
http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=74179&p=570829&viewfull=1#post570829
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ات العػػركض. كلػػك أنيػػـ أدركػػكا أف لمخميػػؿ عػػركض الخميػػؿ حطمػػكا مػػني  الخميػػؿ بتلاعيمػػو عنػػدما مارسػػكا )عمػػـ العػػركض( بػػأدك 
منيجا كأف تلاعيمو مقيدة بو، كأصركا رمـ ذلؾ عم  ىدـ منيجو لكاف عمييـ استحداث  كحدات مير تلاعيمو كذلؾ ما يقتضػيو 

 الحد اتدن  مف المنطؽ. كمف عجب أف يدعي ىؤبء أنيـ  يكممكف رسالة الخميؿ.
 

م ، كليس لو أف يجتيد. فما يعرفو جزئي تجسيدم ب يؤىمػو لالجتيػاد، كيكػاد اجتيػاد عم  العركضي أف يتب  الخميؿ اتباعا أع
 مف اجتيد مف العركضييف في عمـ العركض ب يخمك مف خطإ يسير أك خطير.
 عالـ العركض الممـ بأمكلية مني  الخميؿ سيجد نلسو يتب  الخميؿ عم  بصيرة

 
 تكجو المستأرقيف كتالميذىـ -ّ
 

العممي الحميد لدل الغربييف إلػ  البحػث عػف رؤيػة أػمكلية ذات قكاعػد جامعػة مطػردة مػؤطرة لػألكزاف كمييمنػة  لقد أدل التكجو
عمييا كذلػؾ ىػك مجػاؿ )عمػـ العػركض(. كجٌميػـ حًسػبى أف مػا لػدل العػرب ىػك تكصػيلات تجزيئيػة يقػدميا عػركض الخميػؿ، كب 

 يالمكف في ذلؾ تف العركضييف العرب ىـ مف نقؿ إلييـ ذلؾ.
كب اختالؼ بيف المستأرقيف كالخميؿ في )العركض( بما ىك كصؼ كاق  أكزاف البحكر، كلكف ابختالؼ يق  في التقعيد العاـ، 
حيث يحضر مني  المستأرقيف كيغيب مني  الخميؿ.  كيختمؼ تقييـ ذلؾ حسب المقٌيـ، فػإف كػاف المقػٌيـ ب يػدرؾ كجػكد مػني  

ا لمنيجيـ باعتباره )عمـ العركض( الكحيد، كمف كاف يدرؾ كجكد مػني  لمخميػؿ سػيدرؾ لمخميؿ فسيجد نلسو عم  اتممب منقاد
أنيـ قد أحسػنكا القصػد كضػمكا الطريػؽ باسػتعماليـ أدكات لغػاتيـ كأعاريضػيـ فػي فيػـ العػركض العربػي كىػي أدكات ب تناسػبو، 

باعتبػػار كجػػكد مقطعػػيف   ّ، أك بػػالكـ كحػػدهِكمػػف ذلػػؾ التقعيػػد لػػألكزاف  العربيػػة بػػالنبر كىػػك مػػف خصػػائص  الأػػعر ابنجميػػزم
المييمنػة عمػ  الكػـ فػي العػركض العربػي،  ْم  إىماؿ حقيقة  اجتماعيما في الكتد كىػك عمػاد الييئػة ِكطكيؿ =  ُقصير = 

يلعمػػكف ذلػػؾ أسػػكة بالعركضػػيف الركمػػاني كاليكنػػاني القػػديميف، كقػػد أدل ذلػػؾ إلػػ  خمػػط ب يمكػػف قبكلػػو ممػػف يحسػػف العربيػػة إب 
 . ٓتعطيؿ التلكير أك استالبو كلذلؾ مبحثو الخاصب

 
 ىؿ اقتبس الخميؿ العركض العربي مف اتمـ اتخرل ض

 

                                                                                                                                                                                        
1
 http://sites.google.com/site/alarood/r3/Home/jadeedah 

 
ِ arood-nabr-https://sites.google.com/site/alarood/r3/Home/idaah 

ons/0/6355http://www.alukah.net/publications_competiti/ 
 
 hayaah-wa-https://sites.google.com/site/alarood/kamأنظر ما جاء عف العياأي في الرابط :  ّ
 
ْ hayaah-wa-https://sites.google.com/site/alarood/kam 
ٓ arood-nabr-https://sites.google.com/site/alarood/r3/Home/idaah 

http://sites.google.com/site/alarood/r3/Home/jadeedah
https://sites.google.com/site/alarood/r3/Home/idaah-nabr-arood
http://www.alukah.net/publications_competitions/0/6355/
https://sites.google.com/site/alarood/kam-wa-hayaah
https://sites.google.com/site/alarood/kam-wa-hayaah
https://sites.google.com/site/alarood/r3/Home/idaah-nabr-arood
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إذا كاف العركض العربي ىػك أحكػاـ جزئيػة ب رابػط بينيػا فػإف اقتبػاس الخميػؿ لمعػركض العربػي مػف ىنػا كىنػاؾ ممكػف كىػذا مػا 
 ذىب إليو بعض الدارسيف كمنيـ :

 
 ُب: عبد هللا حسيف جال – ُ
ىؿ يمكف عقميا أف تككف عركض أحمػد اللراىيػدم مجػرد أصػداء سػطكية لبنيػة العػركض السػكمرية كالبابميػة كالينديػة ض  ..... "

مكضكعة ) خطاب الطيف( ليست عما لدل ) اللراىيدم ( مف سطكات أركعية مصدرىا العركض البابمية كاليندية ، بؿ اتمر 
 "في عدـ مالحقة صلات الماضي النصكصية كالمعرفييتعمؽ بإأكالية منظكر نقدم تاريخي 

 
 "" اكزاف الخميؿ ىؿ ىي اندلسية اـ سريانية مأرقية :   ِنزار حنا الديراني – ِ

 كقد جاء في ذلؾ المقاؿ بعد أف استعراض صكر بحر الطكيؿ كزحافاتو يقكؿ:
زكاحػؼ كالعمػؿ اف كػاف الخميػؿ قػد بنػ  قاعدتػو فعػال كىكذا الحاؿ في بقية اببحر... فمنتساءؿ مف جديد لماذا ىػذا الكػـ مػف ال"

 عم  المكركث الأعرم، فال بد لنا مف دراسة الأعر قبؿ الخميؿ لنرل مدل التزاـ أعراء تمؾ الحقبة باكزاف الخميؿ الصافية.
اه )كمػا يقػكؿ كػؿ اك اف يككف العركض قد كلد متكامال اك اأبو بالمتكامؿ في ذىف الخميؿ كاف كاف كذلؾ سػيثير ابأػتب -ثانيا

مف د.صلاء خمكصي كابستاذ كماؿ ابراىيـ( كيحممنػا عمػ  ابعتقػاد بانػو محاكػاة لنمػكذج اجنبػي متكامػؿ بف امػر كيػذا )كبدة 
 (.َُعركض متكاممة في ذىف الخميؿ( امر بعيد عف الكاق )

 
طكعػو بالأػكؿ الػذم يالئػـ الأػعر العربػي. اك اف يككف الخميؿ قد حاك  نمكذجا عركضيا جاىزا" كاستطاع بعبقريتو اف ي -ثالثا

كلالجابة عف ىذا التساؤؿ نقؼ م  ما يقكلو د. صلاء خمكصي استاذ العركض في تقديمو لكتاب القسطاس المستقيـ نقال عػف 
ـ فػػي كتابػػو )تحقيػػؽ مػػا لمينػػد مػػف مقكلػػة مقبكلػػة فػػي العقػػؿ اك مرذكلػػة( فػػي فصػػمو  َُْٖابػػي الريحػػاف البيركنػػي المتػػكف  سػػنة 

 (: ُُمكسـك )ذكر كتبيـ في النحك كالأعر( ما يمي)ال
 

"يرجػ  العركض العربي كاليكناني ال  ابصؿ السنسػكريتي، كقػد يكػكف ىػذا ابصػؿ السنسػكريتي بػدكره مقتبسػا مػف اصػؿ بابمػػي 
قػدـ لنػا البيركنػػػي فػي قديـ لعثكره عم  تأابو بػيف البحػكر اليكنانيػة كالعربيػة مػف جيػة كبعػض البحػكر البابميػة القديمػة...(( كقػد 

كتابػػو اعػػاله كجكىػػا مػػف البػػراىيف تػػدؿ عمػػ  اف الخميػػؿ كػػاف قػػد اطمػػ  عمػػ  العػػركض السنسػػكريتي قبػػػؿ اف يأػػػػرع بكضػػ  ميػػزاف 
العػػركض العربػػي.... كيػػذىب الػػدكتكر جػػكاد عمػػي بانػػو كجػػد نصػػا فػػي بعػػض المظػػاف العربيػػة القديمػػة يؤيػػد اف الخميػػؿ قػػد اطمػػ  

يػػة الػػ  جنػػب كتػػب فػػي العػػركض السنسػػكريتي... كىػػذا مػػا ذىػػب اليػػو المطػػراف اقمػػيمس يكسػػؼ داكد ايضػػا عمػػ  ابكزاف اليكنان
 حيث قاؿ:

))الأػػػعر مػػػكزكف فػػػي السػػػريانية عمػػػ  نسػػػؽ كاحػػػد مػػػف جيػػػة الحركػػػات امػػػا فػػػي المغػػػات القديمػػػة ابخػػػرل كاليكنانيػػػة كالالتينيػػػة 
 الحركات كىما عددىا كقدرىا...((.كالسنسكريتية كالعربية فيعتبر لصحة النظـ كضبطو امراف في 

________________________________ 
ُ .azzaman.com/?p=60583http://www 
ِ dem.org/Arabic/Adab/Dr.Nazar/3.htm-http://www.aramaic 

http://www.azzaman.com/?p=60583
http://www.aramaic-dem.org/Arabic/Adab/Dr.Nazar/3.htm
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لقػػد افػػاد الخميػػؿ مػػف اصػػكؿ عركضػػية متعػػارؼ عمييػػا عنػػد العػػرب اب انػػو اضػػاؼ الييػػا مػػا نقػػؿ مػػف التػػراث السػػرياني كالعبػػرم 
( كىػػػك عصػػر التقػػػاء الثقافػػػات الينديػػة ٖٕٕ-ُِٕكاللارسػػي كاليكنػػاني كالسنسػػكريتي بف الخميػػؿ الػػذم كلػػد فػػي البصػػػػرة سنػػػػة )

 "لارسية كاليكنانية كالسريانية م  العرب مف خالؿ ما كاف يترجمو ابدباء السرياف ال  العربية...كال
يسػػػأؿ عػػػف تػػػأٌثر العىػػػركض العربػػػي بمػػػا ىػػػك خػػػارج المغػػػات السػػػامية، أم تػػػأٌثره بالعىركضػػػيف  ُعبػػػد هللا الطيػػػب مجػػػذكب    -ّ 

كقػد كػاف أىػؿ »مف أىـ المسائؿ التي نظر فييا بعػض المستأػرقيف:  اللارسي كاإلمريقي، مرٌجحان كٌلة اتٌكؿ، كمقتربان مف كاحدة
يػاد، ىػـ أٌكؿ مػف نقػؿ الػكزف عػف فػارس فيمػا أرل... كمػا كػاف أىػؿ الحجػاز ىػـ  مأرؽ الجزيرة العربية مف قبائؿ ربيعػة كتمػيـ كاد

نما أخذكه مف جيرانيـ مف المجمكعة التميمية  «.آخر مف استعمؿ الكزف، كاد
يتياكل إذا كاف ما جاء بو الخميؿ منيجا يصكر الذائقػة العربيػة. فػالمني  يكػكف كػامال أك ب يكػكف فػالمني   كؿ ما ارتآه ىؤبء 

صنك الذائقة التي يتناكليػا كالىمػا ب يسػتعار. إف مػف يعػرؼ أف مػني  الخميػؿ فػي اتسػاقو كاطػراده كأػمكلو كثركتػو كتميػزه إنمػا 
يزىا ينتلي لديو أم أؾ في حقيقة أف الخميؿ بما كىب مف فكر عبقرم ىك صاحب يمثؿ الذائقة العربية في اتساقيا كثرائيا كتم

 ىذا المني  مف أللو إل  يائو.
 

إف مف ينفكف كجكد منيج  صحيح شامؿ لمخميؿ كبالتالي ينفكف صػراحة أك ضػمنا كجػكد )عمػـ العػركض( العربػي أك ينفػي 
الذائقػة العربيػة كعػف إيقػاع  الشػعر العربػي كعػف الخميػؿ كعػف ذلؾ منيـ عرضيـ لمعركض نتفػا ال رابػط بينيػا، ينفػكف عػف 

 المغة العربية األجمؿ كاألثرل كاألكثر تميزا.
 :ِكالثانية لألستاذ ميأيؿ أديب 

 كأكثر ما يعيب  كتب العركض القديمة كالحديثة، أنيا، عمى الرغـ مف مظاىر العبقرية، :" 
 ميؿ العممية الذىنية لتي مكَّنت الخميؿ مف بمكغ التي لـ يكشؼ الخميؿ عف أسرارىا، لـ تحاكؿ تح

 ." ىذه القمَّة الرياضية التي ال تتأتَّى إالَّ لألفذاذ
 

إف العركض الرقمي ىك المحاكلة األكلى في التاريخ العربي التي تقكـ عمى إثبات فرضػية كجػكد منيجيػة لمخميػؿ نابعػة مػف 
سجاـ كثراء كعبقرية  تبمغ حد اإلعجاز كتجعؿ مف عمػـ العػركض العربػي فكره كعبقريتو تصكر ما في الذائقة العربية مف ان

 األرقى كاألثرل في عمكـ المغة العربية بؿ عمـ العركض في سائر المغات.
 

لعبقرية الخميؿ في دقة كشمكؿ تصػكير الذائقػة العربيػة فػي الػكزف أف تنسػينا تمػؾ الذائقػة كذلػؾ ينبغػي أف يػذكرنا ال ينبغي 
كالتناغـ بيف الجماليف في المغة كالذائقة. ككؿ ذلؾ ينبغي أف يػذكرنا بعظمػة الخػالؽ عػز كجػؿ كهيػات إبداعػو بركعة العربية 

 في ىذه المغة كذائقة أىميا.
 

________________________________ 
 «.المرأد إل  فيـ أأعار العرب كصناعتيا»في كتابو ُ

       -92A5-4F10-91A2-http://www.aldohamagazine.com/article.aspx?n=4F793B24
D518034DC3B6&d=20130901#.VbWElflViko 

  
 ََِِأيار  ّّٕمجمة المكقؼ ابدبي العدد  ِ

http://www.aldohamagazine.com/article.aspx?n=4F793B24-91A2-4F10-92A5-D518034DC3B6&d=20130901#.VbWElflViko
http://www.aldohamagazine.com/article.aspx?n=4F793B24-91A2-4F10-92A5-D518034DC3B6&d=20130901#.VbWElflViko
http://www.aldohamagazine.com/article.aspx?n=4F793B24-91A2-4F10-92A5-D518034DC3B6&d=20130901#.VbWElflViko
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بدأت مسيرة العركض الرقمي مركزا  عمى مجرد إثبات صالحية األرقاـ لمتعبير عف األكزاف، ثـ بػدأت أتممػس طريقػي لمػنيج 
بتحسيف استقرائي لو، كما بقي  أخذت أصحح تمؾ األخطاء ثـ  لو ، ء الناجمة عف سكء استقرائي بكثير مف األخطاالخميؿ 

فيػػو مػػف خطػػأ فمصػػدره مػػا ذكرتػػو مػػف سػػكء اسػػتقرائي، مػػف شػػأف إدراؾ ذلػػؾ أف يشػػجع عمػػى البحػػث لالرتقػػاء بػػالرقمي ثػػـ 
ض كالمغػة كاألدب كسػكل ذلػؾ مػف اآلفػاؽ استعمالو في صدكره عف فكر الخميؿ الرتياد هفاؽ رحبػة تميػؽ بالخميػؿ فػي العػرك 

 خارج المغة كاألدب مما قد ال يككف خطر لمخميؿ عمى باؿ.
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 الباب الثالث
 القطعي كمنيا الترجيحي كمنيا ما أطرحو استدراجا لبحثو كتمحيصو  االقكاعد كالمقاربات الأاممة لعمـ العركض، مني

 

 المأتقات -ٔىـر الكزاف -ٓابستئثار -ْالتخاب  – ّبدىيات الخميؿ  -ِساعة البحكر  -ُ
 

 ساعة البحكر كأائ  الدكائر كما تظيرىا 
ت المنطمؽ في دراستنا لمبحكر، في الأكؿ التالي أرح إضافي لساعة البحػكر كما كان القكؿ بأنيا ملتاح مني  الخميؿ كقد تقدـ

 يركز عم  كأائ  الدكائر كأمكلية كبساطة البناء العركضي.
 

 
 
 
 

التصكر رمـ بساطتو ككضكحو ، يغيب عف باؿ الكثيريف. فمجرد لمػس تػرابط العػركض العربػي مػف خالليػا ذك أىميػة. لػك ىذا 
أدرؾ ىػذا أصػػحاب ] البحػػكر الجديػدة [ كمػػف ينتقػػدكف الخميػؿ تعػػادكا النظػػر. ثقافػة الحلػػظ عمػػ  حسػاب التلكيػػر حجبػػت أىميػػة 

مػػػا ىػػػك بػػػدىي لػػػدل دارس الرقمػػػي لػػػيس بػػػذات الكضػػػكح لػػػدل بعػػػض  الػػػدكائر. سػػػاعة البحػػػكر تبػػػرز ىػػػذه اتىميػػػة كتؤكػػػدىا.
 العركضييف كالأعراء.

ربما تككف ىذه المعمكمات أك جميا معركفة لدل الكثيريف، كلكف استحضارىا معا في تصكر أامؿ تنبثؽ منو قكاعد أاممة أمر 
حجبتو ثقافة الحلظ بما أضلت عم  حدكد التلاعيؿ مف كينكنة صمبة. حت  فػي ذىػف عمػـ عركضػي كػالجكىرم الػذم نٌبػو إلػ  

-ُُالكاقعػػة عمػػ  المحػػاكر   ِ ِ ِبػػيف الخليػػؼ كالرمػػؿ.  كتلسػػير ذلػػؾ أف  عالقػػة المنسػػرح بػػالرجز كملػػؿ عػػف ذات العالقػػة
فاعال في الخليؼ ممتذة عبر حدكد تلعيمتيف  ِ ِ ِمف الدائرة )د( مكجكدة ضمف حدكد تلعيمة ]ملعكب[تي كلكف نلس  ٗ-َُ

 ، فحجبت قتامة حدكد التلاعيؿ عف ناظره دكائر الخميؿ. فتأمؿ. فاعالتف مستلػ[ػ  لف ]تف 
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 دىيات الخميؿ في ساعة البحكر ب

 
يػنص عمييػا الخميػؿ للظػا أىػـ مػف كػؿ مػا عػداىا، كىػي   البدىية مقدمة عم  سكاىا في كؿ مجاؿ. كبػدىيات العػركض التػي لػـ

لمف ينطمؽ مف جكىر ني  الخميؿ ممثال في دكائره التي تجمعيا ساعة البحكر، في ماية الكضػكح، كلكػف مػف بػيف مػف انطمقػكا 
تلاعيػػػؿ الخميػػػؿ بمعػػػزؿ عػػػف نيجػػػو مػػػف قػػػاؿ بػػػاختراع بحػػػكر جديػػػدة خػػػاللكا فييػػػا ىػػػذه البػػػدىيات كمػػػنيـ بعػػػض العركضػػػييف مػػػف 

 ُكالأعراء

البحػكر ب عالقػة ليػا بالخبػب   كيظير لممدقؽ فييا أنيا تخالؼ بدىيات العركض العربي. كىذه البدىيات التي تكأليا  ساعة 
 حيط بدكائر البحكر كفييا يعكد الكتد إل  أصؿ ملترض مف سببيف :الذم مف الممكف تصكره دائرة مستقمة ت

 
  ٔق ٓق   ْىػ ّىػ ِىػ ُىػ البدىية )ىػ(  

 ّ] ِ= [ ِ ُ ِ  ّزّزّ  ِّّ… (ِ) ّّ ِِِِ ُُُُُ منليات البدىية
  
فػي  ِِّ أك التركيػب  ِِّّ ، كذلػؾ نػات  عػف زحػاؼ السػببيف  فػي المتناكبػة ْب يزيد عدد المتحركات المتتالية عف  -ُىػ

 أكؿ الأطر .
آخر العجز )منطقػة الضػرب( مػف بعػض  أسباب بغض النظر عف المصطمحات ( كيق  في ّ)  ٔأكبر رقـ زكجي ىك  -ِىػ

المأػػػػػػػتبة(، كقػػػػػػػد ملػػػػػػػؿ عػػػػػػػف ذلػػػػػػػؾ مػػػػػػػف جػػػػػػػاء بمػػػػػػػا أسػػػػػػػماه بحػػػػػػػرا جديػػػػػػػدا ملػػػػػػػاعمتف  -البحػػػػػػػكر أك حأػػػػػػػك بحػػػػػػػكر دائػػػػػػػرة )د
 ِمف مستلعمفأك ملاعي ّ ٖ ّ =  ّ ِ ِ ِ ِ ّ متلاعمف=

،  فػال يتجػاكر كتػداف مجمكعػاف أصػيالف ّ( مػ  الػرقـ اللػردم الكتػد ٔ، ْ، ِأكزاف الأعر تناكب بػيف اترقػاـ الزكجيػة ) -ّىػ
نما يكجد  ِّّْأك  ّّْْأبدا فال كجكد لػ   ِ ْ ّ ْكأصميا  ِ ّ ّ ْكاد

( حيػث ز = رقػـ زكجػي ّزّمتناكبػة )ب يمكف أف يحػكم بحػر كتػديف خػارج   .ّْ= ِِّ كأصميا  ِ ُ ّ= ّّكما يكجد  
كب يمكف أف تككف صلرا. كقد ملؿ عف ذلؾ مف جػاء بمػا أسػماه بحػرا جديػدا عمػ  كزف مٍتلػاعمف ملػاعالتف أك  ٔأك  ْأك ِ= 

   ِ ِ ّ ّ ِ ِ = ّمستلعمف ملاعيمف 

نلػػػػ  ذلػػػػؾ كجػػػػكد  -كالكامػػػػؿكب يكػػػػكف ذلػػػػؾ إب فػػػػي الػػػػكافر  – (ِ) المتنافيػػػػاف : إذا حػػػػكل حأػػػػك بحػػػػر السػػػػبب الثقيػػػػؿ -ْىػػػػػ
فػي سػائر البيػت  ِّّفػي أكؿ البيػت. ككػذلؾ إذا حػكل بيػت الأػعر المتناكبػة  ّ ِ فػي سػائر البيػت أكالتركيػب ِّّ المتناكبػة

________________________________ 
ُ https://sites.google.com/site/alarood/r3/Home/jadeedah 
 
  8783http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=1د. رياض بف يكسؼ :  ِ
 http://www.samerskaik.com/archives/297الأاعر سامر سكسؾ، ] بحر السامر [  ّ
 

https://sites.google.com/site/alarood/r3/Home/jadeedah
http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=18783
http://www.samerskaik.com/archives/297
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فػػي أكؿ البيػػت نلػػ  ذلػػؾ كجػػكد السػػبب الثقيػػؿ فػػي حأػػك البيػػت. كاقتصػػار نليػػو عمػػ  الحأػػك يعنػػي جػػكازه فػػي  ّ ِ أكالتركيػػب
 ُأركط محددة كما سيأتي في التخاب.منطقتي العركض كالضرب ب

 ب يزيد عد اتكتاد في أم أطر عف ثالثة باستثناء الطكيؿ كالمتقارب ) كتابعو المتدارؾ(. -ٓق

 ب كجكد لمكتد الملركؽ إب في حأك بحكر دائرة )د( كب يتكرر. -ٔق

 ّ ِ ِأصميا  ّ ُ ُ، ّ( ِ)ب يأتي السبب الثقيؿ قبؿ الكتد مباأرة ابدا، فال كجكد لمتركيب  - ٕىػ

 ب سبب ثقيال في الحأك إب في بحرم الكامؿ كالكافر. -ٖق

 قكاعد عامة
 

البػػدىيات تكصػػيؼ بسػػيط مباأػػر لكاقػػ  حػػاؿ معمػػـك بالضػػركرة كبرىانػػو مػػف ذاتػػو، كأمػػا القكاعػػد فقػػد تحتػػاج تلسػػيرا أك أػػرحا أك 
 برىانا.

كف السػبب  حصػرا ( كب زحػاؼ فػي الزحاؼ مقتصر عم  السبب البحرم ) كالزحػاؼ  ىػك حػذؼ سػا -ُ
 أبدان ، كزحاؼ سببي اللاصمة الخببي كالذم يميو مستثقؿ جدا.  ِالسبب الخببي 

الخبػػب إيقػػاع خػػاص يتميػػز بأنػػو ب أكتػػاد كب زحػػاؼ فيػػو، ككمػػو أسػػباب. خببيػػة  متكافئػػة ذات كجيػػيف   -ِ
 ُُ( =ِكالسبب الثقيؿ )  ٓ ُ=  ِالسبب الخليؼ 

ثابػت ب يتغيػر،  ب يتغيػر الكتػد حػيف  يتغيػر كىػػك كتػد، بػؿ يكػكف قػد دخػؿ فػي سػياؽ خببػػي  ّالكتػد  -ّ
 بعد اتكثؽ أفقده كتديتو.

(  فػػػي حأػػك بحػػكر دائػػرة المأػػتبو ب يخضػػ  أم مػػػف  ِ ُ ِالكتمػػة الكتػػد )التػػكأـ السػػيامي الكتػػدم  -ْ
   ِ ّ ِ ِ ُ ِ ِ ِ ّ ِب يزاحؼ  ِكتديو تم تغيير  فمثال في الخليؼ كال الرقميف 

 باستثناء الطكيؿ مير المحذكؼ  ىـر اتكزافمقاط  الأطر الأعرم المؤصؿ تتب   -ٓ

فػػي  ُّ(= ْ))رد فػػي آخػػر الصػػدر إب فػػي مجػػزكء الػػكافر كاليػػزج كفػػي سػػكل ذلػػؾ يػػرد ب يػػ ْالػػرقـ  ٔ
فػػي آخػػر صػػدر الطكيػػؿ. كفػػي بعػػض أحػػكاؿ آخػػر  ّ= ُِآخػػر صػػدر ) رابػػ  كخػػامس الكامػػؿ( أك

 الرجز المستحدث  نظر في جكاز تعميـ الحذذ عم  أطريو. 

 إب في حاؿ التصري  ِِِب ينتيي الصدر ب  ٕ

________________________________ 
د. مان  سعيد العتيبة . أكرد بيتو " دربنا صعبه كلكف لف أحيدى كلف أتكه" د. أحمد مسجير في كتابو ) مدخؿ رياضي إل  عركض  ُ

 (  ٖٕ –عر العربي ، ص الأ

http://www.arood.com/vb/showthread.php?s=a5ed3808e48a8549b916232320014bb2&threadid=382&highlight=%25C7%25E1%25C3%25E6%25D2%25C7%25E4
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كتابعػػػو اليػػػزج( الكحيػػػداف بػػػيف ، كىػػػك )ّ ُ ّ ِ ِ ّأك  ِ ِ ّ ِ ِ ّ صػػػدر مجػػػزكء الػػػكافر =  ٖ
، كلنسػػـ ىػػذا بابسػػتتئثار ْ ّ=  ِ ِ ّالبحػػكر الػػذيف يمكػػف أف ينتيػػي صػػدر كػػؿ منيمػػا بالخاتمػػة 

كينطبػػؽ ذلػػؾ فػػػي    ّ ُ=  ِ( ِ( = )ْ))فػػػي صػػدكر بقيػػة البحػػكر ىػػػك  ْ، بينمػػا الػػرقـ ْبػػالرقـ 
رابػػ  كخػػامس الكامػػؿ )  -ّأكؿ البسػػيط،   -ِ. خػػامس المديػػد،  -ُكر فػػي كػػؿ مػػف : أكاخػػر الصػػد

أمػا فػي منطقػة المقتضب ،  -ٔأكؿ  المنسرح ممبة ب كجكبا،  -ٓراب  السري    - ْكىك اتحذ (، 
 ّ=  ِ ُكجكبا إل   ِ[ ِ= ] ْعركض الطكيؿ فتزاحؼ 

 
 )السبب( في الكزف   ِ    أكضاع الرقـ 

 
 كيالحظ دكر الكتد كمرجعية لتحديد مكاق  اتسباب التي تقرر صلات كؿ منيا. عامة لمسبب حسب مكقعو،كىذه أحكاـ 

   ّ ِ 

 

بػػػػيف كتػػػػديف  فزحافػػػػو مستسػػػػاغ مػػػػ  مراعػػػػاة أػػػػركط القافيػػػػة إذا كردت ىػػػػذه  ِأيمػػػػا سػػػػبب  ّ
 ُالمتناكبة في آخر البيت

 إذا كرد ىذا التركيب في أكؿ  البيت فزحافو مستساغ ّ ِ   

   ِ 

 

(، كزحافػو قػػد ِِِّقبػؿ الكتػد مباأػرة يكػكف السػبب بحريػا يجػكز حػذؼ سػاكنو )فػي ميػر  ّ
 ّ( ِيككف مستساما أك مستثقال. كلكف ب يجكز تحريكو فال كجكد في الأعر لػ )

  ِ 

 

ِ 

 

( يسػػتقؿ ذلػػؾ )  ّ ِ ّكتحػػكم ) ْيجػػكز زحػػاؼ أحػػدىما، كفػػي البحػػكر التػػي تبػػدأ بػػالرقـ  ّ
( قػػػد يزاحلػػػاف معػػػا  ّ ِ ّالبسػػػيط (  أك يمتنػػػ  الطكيػػػؿ، كفػػػي البحػػػكر التػػػي تخمػػػك مػػػف )

 ّ ُُأك البادئة   ّ ُ ُ ّ)السري ، الرجز ( ليعطيانا المتناكبة  

 ، يككف ىذا السبب خببيا ّكْكحيث تقتصر عم   ِّفي البحكر التي ب تحكم  ّ ِ ِ  

 ِ 

 

قبػػؿ الكتػػد فػػي الحأػػك خببػػي فاعػػؿ فػػي الكامػػؿ كمجمػػد فػػي حأػػك  ِِالسػػبب الػػذم يسػػبؽ  ّ ِ ِ
 المأتبو(، أما بعد اتكثؽ فيككف خببيا فاعال فييما معا دكف سكاىما. -بحكر دائرة )د

 ِ ِ 

 

فػػػي الحأػػػك بزحػػػاؼ السػػػبب اتكسػػػط فػػػي  ٔيميػػػؿ الػػػكزف إلػػػ  الػػػتخمص مػػػف خببيػػػة الػػػرقـ ّ ِ
 كالمنسرح استحباباالمضارع كالمقتضب كجكبا كفي الخليؼ 

 أسباب  ْىذا السبب ب يزاحؼ لما يسببو زحافو مف إيقاع خببيي لتجاكر  ّ ِ ِ ِ 

________________________________ 
كالتي تؤكؿ إل   ّ[ ِ] ّ=  ّ ِ ّالتي تنص عم  انو فيما عدا المتقارب كتابعو المتدارؾ فإف  كؿ خاتمة المأتققة الرابعة م  تذكر  ُ
ّ ُ ّ  
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ِ 

 

ِ 

 

ِ 

 

ِ 

 

 ٖ=ِِِِب كجػػكد ليػػذه الصػػيغة فػػي الأػػعر كحيثمػػا كجػػدت انتلػػ  أػػكؿ الأػػعر، فػػالرقـ  ّ
 كىك كما زاد عميو خببي جممة. 

 فيي:مزدكجة الأخصية  ُّْب كتد في الخبب.كلذا فإف 

 في الخبب.  ِِِ(ِ=)ُّْفي بحكر الأعر، أم مير خببية.  بينما ىي  ُّْ

 خبب ليس إب.   ِ ِ ِ ِ

 -قابؿ ليككف ثقيال )في البحػكر التػي تحػكم سػببا ثقػيال فػي الحأػك،  )نأػطان  اتكثؽبعد -أ  ِ ِ ِ ّ
 الخليؼ(  –أك )مجمدا  ِ ّ ُ ّ= ِ ِ ُُ ّالكامؿ(  ليعطي الكزف 

 كىذه ابزدكاجية تعرؼ بالتأعيث،  ِ ّ ُأك   ِ ّ ُ=  ِ ّ ُحيث 

سػببا ثقػيال فػي الحأػك ليعطػي  ب تحػكمقابؿ لمزحاؼ  )في البحكر التي  اتكثؽبعد  -ب 
 في الرجز ِ ّ ّ=  ِ ِ ُ ّالكزف 

ّ ِ ِ 

 

 -إذا أصػبح ثقػػيال )فػي البحػػكر التػي تحػػكم سػببا ثقػػيال فػي الحأػػك،  )نأػػطا اتكثػػؽبعػد -أ  ِ
أدل فػػػػػي   ّ ُ ِ ّ=  ِ( ِ) ِ ّليعطػػػػػي الػػػػػكزف  ُالخليػػػػػؼ( –الكامػػػػػؿ( أك )مجمػػػػػدا 

 الخليؼ إل  المكزكف كفي الكامؿ ربما يعتبر أعرا أك مكزكنا.

سػببا ثقػيال فػي الحأػك ليعطػي  ب تحػكمقابػؿ لمزحػاؼ  )فػي البحػكر التػي  اتكثؽبعد  -ب
 في السري  كالالحؽ. ّ ِ ّ=  ِ ُ ِ ّالكزف 

 

 المأتقات -ْ
تقكدنػا المقارنػػة بػػيف صػػكر البحػػكر المختملػة كقيػػاس بعضػػيا عمػػ  الػػبعض ابخػر، ككػػذلؾ ابسػػتئناس بػػالقكانيف الكميػػة لمعػػركض 
إل  اأتقاؽ صكر لبعض البحكر لـ ترد في جدكؿ الخميؿ، ك ربما كجدنا عمػ  بعضػيا أػعرا يعتػد بػو عمػ  اخػتالؼو فػي درجػة 

عتػد بػو عمػ  تمػؾ الصػكر المأػتقة. كنػدعك مػا يقػكد خطانػا فػي عمميػة ابأػتقاؽ ابعتداد مف أعر  خر، كربمػا لػـ نجػد أػعرا ي
ف استسػػامتو بالمأػػتقات.  ككػػؿ مػػا ينػػت  عػػف ىػػذه  المأػػتقات ممػػا لػػـ يػػذكره الخميػػؿ نعتبػػره مػػف سػػمس المػػكزكف ب مػػف الأػػعر، كاد

ة بحكر االخميؿ مؤذف بتدحرج آذاف بعضنا. كالقصد مف ذلؾ الحلاظ عم  الأعر مف العبث، فقبكؿ صكر لمبحكر خارج مرجعي
بعيػػػدا عػػػف الأػػػعر -إف كجػػػد–. كىكػػػذا يتػػػيح المػػػكزكف مجػػػاب لمتجريػػػب لمػػػف يصػػػبك إليػػػو بالغػػػث كالسػػػميف المرجعيػػػات كانلالتيػػػا

 كمكانتو.كالقصد مما أستأيد بو عم   نتاج المأتقات مف أسطر أك أبيات ىك تصكير كقعيا عم  السم  ب مير.
 

________________________________ 
 (                قالكا بالدؾ قد مدت مزىكة         عاد النقاء ليا كماب الٌترحي ِِْ -أنظر : )ص   ُ



 
 

 105 
 

ل مف ىذه المأتقات، كالجكاب أنيا  تأتي في إطار تكػريس نيػ  الأػمكلية فػي الػذىف كمػا يترتػب كلسائؿ أف يتساءؿ عف المغز 
عم  السعي إليو مف إعماؿ لملكر في مقاربػات كمراجعػات كخطػإ كتصػكيب. عممػا بػأف نتػاج ىػذه اتقيسػة تأػمؿ صػكر الخميػؿ 

كاعد الضابطة التي تحدد اللجكة بينيمػا بأػكؿ أدؽ. في جدكلو كلكنيا أكس  منيا، كىذا بدكره يدف  إل  البحث عف مزيد مف الق
عمػػ  أننػػا سػػنجد لػػبعض ىػػذه الصػػكر المأػػتقة أدلػػة مػػف الأػػعر العربػػي عمػػ  اخػػتالؼ فػػي اتزمنػػة كحجيػػة اتخػػذ بيػػا. كمػػا أننػػا 

 سنجد تلاكتا في سالسة المكزكف يحلز عم  البحث عف تلسير لو في تلاكت بنية الكزف.
ر كب اجتيػاد كب اخػتالؼ كب اسػتدراؾ عميػو، فيػك ثابػت ككػؿ  مػا تتلػاكت ابراء حكلػو ىػك درجػة كزف الحأك في البحكر ب تغيػ

 استسامة زحاؼ ما. كالمأتقات جميعا متعمقة في أعميا اتممب بمنطقة الضرب. كفي أقميا بمنطقة العركض.
 سمسؿ فيك مف جدكؿ الخميؿفيما يمي استعراض لبعض ىذه المأتقات كربطيا بجدكؿ الخميؿ فما كاف  لو  رقـ  مت

 ممخص المأتقات كسيأتي تلصيؿ  كؿ منيا تاليا:
 

 العجز الصدر المأتقة 

  ّ ز ّ –ق  ّ ز ّ – ِ ّز  ّ   اتكل 

 ِ] ِ[ ّ  -  ّ ]ِ[ ّ في كاق   الأعر )أ( ِّّ الثانية

  ِ ُ ِ ّ – ِ ِ ُ ّ – ِِِ ّ دكف كجكد اللاصمة في الحأك   ّ ْ ّ الثالثة

 ِ ِ ّأك     ّ ُ ّ، إما  ِ ِ ّ  ُّّفي مير دائرة )أ(  تؤكؿ إل   ِّّ الرابعة

 مقتصر عم  مجزكء الكافر كاليزج ْ ّانتياء الصدر بالخاتمة  الخامسة

 في نياية الأطر ا خر ّ ُ ّفي آخر أم مف الأطريف ينلي كجكد  ّ ِ ّكجكد  السادسة

 ِ ِ ِ ّك   ِ ّ ُ ّيستتب  الصكرتيف  ِ ّ ِ ّعدا الدائرة أ،  انتياء العجز ب  السابعة

 حسب ما يتبعيا أربعة أصناؼ :  ّ ّ ُ الثامنة
 ِ ّ( ْ= )) ِ ّ ّ ُأ..

  ّ ْ ّ ِأصميا   ّ ّ ّ ُب.. 
 في الطكيؿ ْ ّ ِفي آخر الكامؿ كأصميا  ّ( ْفي آخر الأطر = )) ّ ّ ُجػ..
 كب كجكد ليما في الأعر العربي  ّ ِ ّ(ْ))،  ّ(ْ)) ّ ِىما   ُِّّّز ،  ُِّّّد..

  
كيمػػي اسػػتعراض لممأػػتقات بعػػد الجػػدكؿ التػػالي حيػػث يأػػار فػػي الجػػدكؿ التػػالي المقتصػػر عمػػ  صػػكر البحػػكر كمػػا قررىاالخميػػؿ  

 كىك )رقـ الجدكؿ المتسمسؿ(.  ر ج ـ كفي المأتقات إل  الرمز 
 

 )جدكؿ صكر الخميؿ(
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 المختمؼ -دائرة ب 

 ر ج ـ العجز الصدر البحر ـ

 ٔ ٗ-ٖ-ٕ-ٖ-ٗ-ٖ-ٕ-ٖ أ ٔ ٗ-ٖ-ٕ-ٖ-ٗ-ٖ-ٕ-ٖ ٔ الطكيؿ ٔ
 ٕ ٖ-ٖ-ٕ-ٖ-ٗ-ٖ-ٕ-ٖ أ ٕ
 ٖ ٕ-ٖ-ٕ-ٖ-ٗ-ٖ-ٕ ٖ أ ٖ

 ٗ ٕ-ٖ-ٕ-ٖ-ٗ-ٖ-ٕ أ ٔ ٕ-ٖ-ٕ-ٖ-ٗ-ٖ-ٕ ٔ المديد ٕ
 ٘ ق-ٖ-ٕ-ٖ-ٗ-ٖ-ٕ أ ٕ ٖ-ٕ-ٖ-ٗ-ٖ-ٕ أ ٕ

 ٙ ٖ-ٕ-ٖ-ٗ-ٖ-ٕ أ ٖ
 ٚ ٗ-ٖ-ٗ-ٖ-ٕ أ ٗ

 ٛ (ٗ))-ٖ-ٗ-ٖ-ٕ أ ٘ (ٗ))-ٖ-ٗ-ٖ-ٕ أ ٖ
 ٜ ٗ-ٖ-ٗ-ٖ-ٕ أ ٙ

 ٓٔ (ٗ))-ٖ-ٗ-ٖ-ٕ-ٖ-ٗ أ ٔ (ٗ))-ٖ-ٗ-ٖ-ٕ-ٖ-ٗ  ٔ البسيط ٖ
 ٔٔ ٗ-ٖ-ٗ-ٖ-ٕ-ٖ-ٗ أ ٕ

 ٕٔ ق-ٖ-ٕ-ٕ-ٖ-ٕ-ٖ-ٗ أ ٖ ٖ-ٗ-ٖ-ٕ-ٖ-ٗ ٕ
 ٖٔ ٖ-ٗ-ٖ-ٕ-ٖ-ٗ أ ٗ
 ٗٔ ٕ-ٗ-ٖ-ٕ-ٖ-ٗ أ ٘

 ٘ٔ ٕ-ٗ-ٖ-ٕ-ٖ-ٗ أ ٙ ٕ-ٗ-ٖ-ٕ-ٖ-ٗ ٖ
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 المؤتمؼ -دائرة ىػ 
 ٙٔ ٕ-ٖ-ٗ-ٖ-ٗ-ٖ أ أ ٔ ٕ-ٖ-ٗ-ٖ-ٗ-ٖ أ ٔ الكافر ٗ

 ٚٔ (ٗ))-ٖ-ٗ-ٖ أ ٕ ٗ-ٖ-ٗ-ٖأ  ٕ
 ٛٔ ٗ-ٖ-ٗ-ٖ أ ٖ

 ٜٔ ٖ-ٗ-ٖ-ٗ-ٖ-ٗ أ ٔ ٖ-ٗ-ٖ-ٗ-ٖ-ٗ أ ٔ الكامؿ ٘
 ٕٓ ٕ-ٗ-ٖ-ٗ-ٖ-ٗ أ ٕ
 ٕٔ ٗ-ٖ-ٗ-ٖ-ٗأ  ٖ

 ٕٕ (ٗ))-ٖ-ٗ-ٖ-ٗ أ ٗ ٗ-ٖ-ٗ-ٖ-ٗ أ ٕ
 ٖٕ ٗ-ٖ-ٗ-ٖ-ٗ أ ٘

 ٕٗ ٕ-ٖ-ٗ-ٖ-ٗ أ ٙ ٖ-ٗ-ٖ-ٗ أ ٖ
 ٕ٘ ق-ٖ-ٗ-ٖ-ٗ أ ٚ
 ٕٙ ٖ-ٗ-ٖ-ٗ أ ٛ
 ٕٚ ٕ-ٗ-ٖ-ٗ أ ٜ

 المجتمب -دائرة جػ 
 ٕٛ ٗ-ٖ-ٗ-ٖأ  ٔ ٗ-ٖ-ٗ-ٖ أ ٔ اليزج ٙ

ٕ ٖ-ٗ-ٖ-ٕ ٕٜ 
 ٖٓ ٖ-ٗ-ٖ-ٗ-ٖ-ٗ أ ٔ ٖ-ٗ-ٖ-ٗ-ٖ-ٗ أ ٔ الرجز ٚ

 ٖٔ ٕ-ٗ-ٖ-ٗ-ٖ-ٗ أ ٕ
 ٕٖ ٖ-ٗ-ٖ-ٗ أ ٖ ٖ-ٗ-ٖ-ٗ أ ٕ
 ٖٖ ٖ-ٗ-ٖ-ٗ-ٖ-ٗ أ ٗ مأطكر ٖ
 ٖٗ ٖ-ٗ-ٖ-ٗ أ ٘ منيكؾ ٗ

  

  ٔ   
ٕ   
ٖ   

  ٔ   
ٕ   
ٖ   
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 المشتبو -دارة د 
 ٔٗ ق-ٖ-ٕ-ٖ-ٗ-ٖ-ٗ أ ٔ ٖ-ٕ-ٖ-ٗ-ٖ-ٗ أ ٔ السريع ٜ

 ٕٗ ٖ-ٕ-ٖ-ٗ-ٖ-ٗ أ ٕ
 ٖٗ ٗ-ٖ-ٗ-ٖ-ٗ أ ٖ

 ٗٗ (ٗ))-ٖ-ٗ-ٖ-ٗ أ ٗ (ٗ))-ٖ-ٗ-ٖ-ٗأ  ٕ
 ٘ٗ ق-ٕ-ٗ-ٖ-ٗ-ٖ-ٗ أ ٘ مأطكر ٖ
 ٙٗ ٕ-ٗ-ٖ-ٗ-ٖ-ٗ أ ٙ مأطكر ٗ

 ٚٗ ٗ-ٖ-ٙ-ٖ-ٗ أ ٔ ٖ- ٕ-ٖ-ٙ-ٖ-ٗ أ ٔ المنسرح ٓٔ
 ٛٗ ق-ٕ-ٗ-ٖ-ٗ أ ٕ مكقكؼ-منيكؾ ٕ
 ٜٗ ٕ-ٗ-ٖ-ٗ أ ٖ منيكؾ ٖ

 ٓ٘ ٕ-ٖ-ٕ-ٖ-ٙ-ٖ-ٕ أ ٔ ٕ-ٖ-ٕ-ٖ-ٙ-ٖ-ٕ أ ٔ الخفيؼ ٔٔ
 ٔ٘ ٖ-ٕ-ٖ-ٙ-ٖ-ٕ أ ٕ

 ٕ٘ ٖ-ٕ-ٖ-ٙ-ٖ-ٕ أ ٖ ٖ-ٕ-ٖ-ٙ-ٖ-ٕ أ ٕ
 ٖ٘ ٖ-ٙ-ٖ-ٕ أ ٗ ٖ-ٙ-ٖ-ٕ أ ٖ

 ٗ٘ ٕ-ٖ-ٕ-ٖ-ٕ أ ٘
 ٘٘ ٕ-ٖ-ٖ-ٕ-ٖ أ ٔ ٕ-ٖ-ٖ-ٕ-ٖ أ ٔ المضارع ٕٔ
 ٙ٘ ٗ-ٖ-ٕ-ٕ - ٕ أ ٔ (ٗ))-ٖ- ٕ - ٕ-ٕ ٔ المقتضب ٖٔ
 ٚ٘ ٕ-ٖ-ٕ-ٖ-ٗأ  ٔ ٕ-ٖ-ٕ-ٖ-ٗ أ ٔ المجتث ٗٔ
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 المتفؽ -دائرة أ 
 ٛ٘ ٕ-ٖ-ٕ-ٖ-ٕ-ٖ-ٕ-ٖأ  ٔ ٕ-ٖ-ٕ-ٖ-ٕ-ٖ-ٕ-ٖ أ ٔ المتقارب 

 ٜ٘ ق-ٖ-ٕ-ٖ-ٕ-ٖ-ٕ-ٖ أ ٕ
 ٓٙ ٖ-ٕ-ٖ-ٕ-ٖ-ٕ-ٖ أ ٖ
 ٔٙ ٗ-ٖ-ٕ-ٖ-ٕ-ٖ أ ٗ

 ٕٙ ٖ-ٕ-ٖ-ٕ-ٖ أ ٘ ٖ-ٕ-ٖ-ٕ-ٖ أ ٕ
 ٖٙ ٗ-ٖ-ٕ-ٖ أ ٙ

         
 ٗٙ ٖ-ٕ-ٖ-ٕ-ٖ-ٕ-ٖ-ٕ أ ٔ ٖ-ٕ-ٖ-ٕ-ٖ-ٕ-ٖ-ٕ أ ٔ المتدارؾ ٙٔ

 ٘ٙ ٖ-ٕ-ٖ-ٕ-ٖ-ٕ أ ٕ ٖ-ٕ-ٖ-ٕ-ٖ-ٕ أ ٕ
 ٙٙ ٕ-ٖ-ٕ-ٖ-ٕ-ٖ-ٕ أ ٖ
 ٚٙ ق-ٖ-ٕ-ٖ-ٕ-ٖ-ٕ أ ٗ

 ٛٙ ٖ-ٕ-ٖ-ٕ أ ٘ ٖ-ٕ-ٖ-ٕ أ ٖ
 ٜٙ ق-ٖ-ٕ-ٖ-ٕ أ ٙ
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 المشتقة األكلى
 

ترمػػػز إلػػػ    ـ فػػػي سػػػائر جػػػداكؿ المأػػػتقات ق ،  ّ ز ّ – ِ ّ ز ّ – ّز  ّصػػػكر العجػػػز التاليػػػة مػػػتالـز  كركدىػػػا    
الصكر المستنتجة المضافة كتعتبر مف المكزكف ب الأعر مالـ يكجد أػعر عربػي معتبػر يكافقيػا، كأم صػكرة منيػا تعنػي كجػكد 

 الصكرتيف اتخرييف. 
 

 ر ج ـ العجز الصدر البحر الرقـ
 ٗ ٕ-ٖ-ٕ-ٖ-ٗ-ٖ-ٕ أ ٔ ٕ-ٖ-ٕ-ٖ-ٗ-ٖ-ٕ أ ٔ المديد ٕ

 ٘ ق-ٖ-ٕ-ٖ-ٗ-ٖ-ٕ أ ٕ ٖ-ٕ-ٖ-ٗ-ٖ-ٕ أ ٕ
 ٙ ٖ-ٕ-ٖ-ٗ-ٖ-ٕ أ ٖ

 ٕٔ ق-ٖ-ٗ-ٖ-ٕ-ٖ-ٗ أ ٖ ٖ-ٗ-ٖ-ٕ-ٖ-ٗ أ ٕ البسيط ٖ
 ٖٔ ٖ-ٗ-ٖ-ٕ-ٖ-ٗ أ ٗ

 ٔـ ٕ-ٖ-ٗ-ٖ-ٕ-ٖ-ٗ 

 ٙٔ ٕ-ٖ-ٗ-ٖ-ٗ-ٖ أ أ ٔ ٕ-ٖ-ٗ-ٖ-ٗ-ٖ أ ٔ الكافر ٗ

 ٕـ ق -ٖ-ٗ-ٖ-ٗ-ٖ أ أ 
 ٖـ ٖ-ٗ-ٖ-ٗ-ٖ أ أ 

 ٜٔ ٖ-ٗ-ٖ-ٗ-ٖ-ٗ أ ٔ ٖ-ٗ-ٖ-ٗ-ٖ-ٗ أ ٔ الكامؿ ٘

 -ٖ-ٗ-ٖ-ٗ-ٖ-ٗ أ 
ٕ 

 ٗـ

 -ٖ-ٗ-ٖ-ٗ-ٖ-ٗ أ 
 ق

 ٘ـ

 ٕٗ ٕ-ٖ-ٗ-ٖ-ٗ أ ٙ ٖ-ٗ-ٖ-ٗ أ ٖ
 ٕ٘ ق-ٖ-ٗ-ٖ-ٗ أ ٚ
 ٕٙ ٖ-ٗ-ٖ-ٗأ ٛ

 ٖٓ ٖ-ٗ-ٖ-ٗ-ٖ-ٗ ٔ ٖ-ٗ-ٖ-ٗ-ٖ-ٗأ ٔ الرجز ٚ

 -ٖ-ٗ-ٖ-ٗ-ٖ-ٗ أ 
ٕ 

 ٙـ

 ٚـ -ٖ-ٗ-ٖ-ٗ-ٖ-ٗ أ 
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 ق

 ٖ٘ ٕ-ٖ-ٗ-ٖ-ٗ-ٖ-ٕأ ٔ ٖ-ٗ-ٖ-ٗ-ٖ-ٕأ ٔ الرمؿ ٛ
 ٖٙ ق-ٖ-ٗ-ٖ-ٗ-ٖ-ٕ أ ٕ
 ٖٚ ٖ-ٗ-ٖ-ٗ-ٖ-ٕأ ٖ

 ٖٛ ق-ٕ-ٖ-ٗ-ٖ-ٕأ ٗ ٕ-ٖ-ٗ-ٖ-ٕ أ ٕ
 ٜٖ ٕ-ٖ-ٗ-ٖ-ٕ أ ٘
 ٓٗ ٖ-ٗ-ٖ-ٕ أ ٙ

 ٔٗ ق-ٖ-ٕ-ٖ-ٗ-ٖ-ٗأ ٔ ٖ-ٕ-ٖ-ٗ-ٖ-ٗأ ٔ السريع ٜ
ٕ ٗ-ٖ-ٗ-ٖ-ٕ-ٖ ٕٗ 

 ٛـ ٕ-ٖ-ٕ-ٖ-ٗ-ٖ-ٗ 

 ٓ٘ ٕ-ٖ-ٕ-ٖ-ٙ-ٖ-ٕ ٔ ٕ-ٖ-ٕ-ٖ-ٙ-ٖ-ٕأ ٔ الخفيؼ ٔٔ
ٕ ٕ-ٖ-ٙ-ٖ-ٕ-ٖ ٘ٔ 

 ٜـ ق -ٖ-ٕ-ٖ-ٙ-ٖ-ٕ 

 ٕ٘ ٖ-ٕ-ٖ-ٙ-ٖ-ٕأ ٖ ٖ-ٕ-ٖ-ٙ-ٖ-ٕأ ٕ

 ٓٔـ ق -ٖ-ٕ-ٖ-ٙ-ٖ-ٕأ 
 ٔٔـ ٕ -ٖ-ٕ-ٖ-ٙ-ٖ-ٕأ 

 ٖ٘ ٖ-ٙ-ٖ-ٕأ ٗ ٖ-ٙ-ٖ-ٕأ ٖ

 ٕٔـ ق - ٖ-ٙ-ٖ-ٕ  
 ٖٔـ ٕ - ٖ-ٙ-ٖ-ٕ  

 ٘٘ ٕ-ٖ-ٖ-ٕ-ٖ أ ٔ ٕ-ٖ-ٖ-ٕ-ٖأ ٔ المضارع ٕٔ

 ٗٔـ ق-ٖ-ٖ-ٕ-ٖ أ 
 ٘ٔـ ٖ-ٖ-ٕ-ٖ أ 

 ٚ٘ ٕ-ٖ-ٕ-ٖ-ٗ أ ٔ ٕ-ٖ-ٕ-ٖ-ٗ ٔ المجتث ٗٔ

 ٙٔـ ق-ٖ-ٕ-ٖ-ٗ أ 
 ٚٔـ ٖ-ٕ-ٖ-ٗ أ 
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 (مف العقد اللريد: ُٕتحريؼ  الصكرة الثالثة مف البسيط كأصميا بتسكيف بـ الركم )  ص  – ُـ 

 يػػػػػػػػػػا طالبػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي اليػػػػػػػػػػكل اقصػػػػػػػػػػ  المنػػػػػػػػػػاؿً 
 كلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت لياللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدةن 
 كأعقىبىتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍمتييا

 تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمس كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمةن مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼو ب 
 " يػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػاح قػػػػػػػػػػػد أخملػػػػػػػػػػػت أسػػػػػػػػػػػماءي مػػػػػػػػػػػا

 

ـٍ يىعىػػػػػػػػػػػػػٍؼ ذٌؿ السػػػػػػػػػػػػػؤاًؿ )م(   كسػػػػػػػػػػػػائالن لػػػػػػػػػػػػػ
 لػػػػػػػػػػػػػػػك أنيػػػػػػػػػػػػػػػا رجعػػػػػػػػػػػػػػػٍت تمػػػػػػػػػػػػػػػؾ الميػػػػػػػػػػػػػػػالي
 بػػػػػػػػػػػػػػػػاليجر لىٌمػػػػػػػػػػػػػػػػا رأت أػػػػػػػػػػػػػػػػيب القػػػػػػػػػػػػػػػػذاؿً 
 كب تكػػػػػػػػػػػػػػػػػف طالبػػػػػػػػػػػػػػػػػان أقصػػػػػػػػػػػػػػػػػ  المنػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً 
 كانػػػػػػػػػػػت تيمٌنيػػػػػػػػػػػؾى مػػػػػػػػػػػف حسػػػػػػػػػػػف الكصػػػػػػػػػػػاؿً 

 

 
 
 
 

 (ُٖٓ -كالقافية كفنكف الأعر لمدكتكر إميؿ بدي  يعقكب )صجاء في المعجـ الملصؿ في العركض -ِـ 
 ّ( ...كأجاز بعضػيـ القػبض فػي ىػذه العػركض فتصػبح )فعػكؿي = ِ ّابتي : " العركض اتكل  لمكافر مقطكفة )فعكلف  = 

 ق نحك قكؿ الأاعر: ّ( .....أما ضربيا فيجكز فيو القصر فيصبح فعكٍؿ  = ُ
 

 فميػػػػػػت أبػػػػػػا أػػػػػػريؾو كػػػػػػاف حيػػػػػػا
 ؾ عػػػػػػػػػف تدربػػػػػػػػػو عمينػػػػػػػػػاكيتػػػػػػػػػر 

 

 فيقصػػػػػػػػر حػػػػػػػػيف يبصػػػػػػػػره أػػػػػػػػريؾٍ  
 إذا قمنػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػو : ىػػػػػػػػػػػػذا أبػػػػػػػػػػػػكؾٍ 

 
 

 
كمذىب المعرم في ىذا أنو ب يجعؿ الييئة العركضية ذات ضرب معػيف، بػؿ يعػدىا مػف اخػتالؼ النأػيد، كلػيس مػف اخػتالؼ 

مثمػو مثػؿ الػذم يقػؼ عمػ  البيػػت الضػركب، فمقػد قػاؿ فػي )الصػاىؿ كالأػاح ( : " كػاختالؼ العػرب فػػي النأػيد، فػالمقيـ مػنيـ 
 :المطمؽ إذا أنأده بالسككف فيقكؿ

 
 أقمػػػػػػي المػػػػػػـك عػػػػػػاذؿ كالعتػػػػػػابٍ 

 
 .كقػػػػػػكلي إف أصػػػػػػبت لقػػػػػػد أصػػػػػػابٍ  

 
كالبيػػت مطمػػ  قصػػيدة لجريػػر مػػف سػػبعة كتسػػعيف بيتػػا كػػؿ أكاخػػر أبياتيػػا منصػػكبة تصػػبح فتحػػات كمماتيػػا أللػػا باإلأػػباع.كالمطم  

 : كبعض أبياتيا

-ٕ-ٖ-ٕ-ٖ-ٕ-ٖأ ٔ المتقارب ٘ٔ
ٖ-ٕ 

-ٕ-ٖ-ٕ-ٖ-ٕ-ٖ أ ٔ
ٖ-ٕ 

٘ٛ 

-ٕ-ٖ-ٕ-ٖ-ٕ-ٖأ ٕ
 ق-ٖ

ٜ٘ 

 ٓٙ ٖ-ٕ-ٖ-ٕ-ٖ-ٕ-ٖأ ٖ
 ٕٙ ٖ-ٕ-ٖ-ٕ-ٖأ ٘ ٖ-ٕ-ٖ-ٕ-ٖأ ٕ

 ٛٔـ ق - ٖ-ٕ-ٖ-ٕ-ٖأ 
 ٜٔـ ٕ - ٖ-ٕ-ٖ-ٕ-ٖأ 
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 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًذؿى كىالًعتابػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأىًقمٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المىػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـى 
يػػػػػػػػػػػػػتي يىكػػػػػػػػػػػػػػادي ًمنػػػػػػػػػػػػػػوي   كىكىجػػػػػػػػػػػػػدو قىػػػػػػػػػػػػػػد طىكى
 أىبػػػػػػػ  لػػػػػػػي مػػػػػػػا مىضػػػػػػػ  لػػػػػػػي فػػػػػػػي تىمػػػػػػػيـو 

 

 

 

ػػػػػػػػػػػػػػبتي لىقىػػػػػػػػػػػػػػد أىصػػػػػػػػػػػػػػابا قػػػػػػػػػػػػػػكلي ًإف أىصى  كى
ػػػػػػػػػػػػػػػميري القىمػػػػػػػػػػػػػػػًب يىمتىًيػػػػػػػػػػػػػػػبي ًالًتيابػػػػػػػػػػػػػػػا  ضى
ػػػػػػػػػػػػػػػةى أىف أيعابػػػػػػػػػػػػػػػا يمى زى ػػػػػػػػػػػػػػػي خي فػػػػػػػػػػػػػػػي فىرعى  كى

 

مف طريؽ آخر، تنو يحمؿ حينئذ عم  أنػو تقييػد كىذا كذلؾ قكؿ الدماميني في العيكف الغامزة إذ قاؿ :" كب يضر كجكد ركاية 
 .إنأاد، كليس ىك التقييد الذم تختمؼ بو الضركب

مير أف البيتيف الذيف أكردىما الحلناكم كىما مف الأعر القديـ يدبف عم  أف ىذا الكقػكؼ كقػكؼ ضػرب كلػيس كقػكؼ إنأػاد، 
ب اختملت حركات الر   .كم فييمافإنو ب يصمح فييما أف يقرءا دكف كقكؼ، كاد

نمػػا جعمػػت الضػػركب المكقكفػػة فػػي بعػػض اتحيػػاف لمعالجػػة اإلقػػكاء كاإلصػػراؼ فػػي الأػػعر، كقػػد يتػػأت  مػػف الكقػػؼ أف تطػػكؿ  كاد
 " .القصيدة، كأف يككف مدل الأاعر فييا فسيحا

) الًعتابىٍف ( اًذؿى كى ابىفٍ   أىًقٌمي المَّكـى عى بتي لىقىػٍد ) أىصى صى ًى ٍف أى ًً قيكًلي ًإ  ( كى

 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=34703مف منتدل أىؿ الحديث : 
استأيد بالبيت الزمخأرم في الملصؿ، كالرضػي فػي أػرحو عمػ  الكافيػة كابػف ىأػاـ فػي أكضػح المسػالؾ كابػف جنػي فػي سػر 

، كجػاء فيػو: )أصػابف ( : فعػؿ مػاض مبنػي ٓٓٔص  ِج  ُُْي الخصائص، كابف اتنبارم في اإلنصػاؼ ش الصناعة كف
 عم  اللتح كالنكف لمترنـ منقمبة عف ألؼ اإلطالؽ

 ( : ِٕٓ -)ص ُٗ/ّْٕٗمف ديكاف اتحنؼ العكبرم تحقيؽ اتستاذ سمطاف السمطاف رقـ اإليداع  – ّـ
 إذا  ممػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ  اللتػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ىن ػػػػػػػػػػػػػػػػػا كدنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 ةن كمربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب إذا  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكجٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 ككارجػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف البيػػػػػػػػػػػػرؽ ]د[ اليمػػػػػػػػػػػػاني
 كبح عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ذراعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطكره 

 

 كمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردةن كملمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ييجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ   رآه عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكه يكمن
ػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ   قيطىٍيًنيىػػػػػػػػػػػػػػػػةو ككػػػػػػػػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػػػػػػػػو ًمسى
 كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍبعا مابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو كالكركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدفٍ 

 

 
 
 

 لثريا العريض :  -ْـ 
 كسػػػػػػػئمت رتػػػػػػػؽ الحػػػػػػػزف أأػػػػػػػرعة تػػػػػػػرا
 ككقلػػػػػػػػػػت  صػػػػػػػػػػادية أطمػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػانبال

 

 كدىػػػػػػػػػا العكاصػػػػػػػػػؼ أك ميػػػػػػػػػـك ابكتئػػػػػػػػػابٍ  
 الصػػػػػػػػػبح عػػػػػػػػػف مطػػػػػػػػػر كأأػػػػػػػػػكاؽ تجػػػػػػػػػابٍ 

 
 

 محمد بف أحمد الصعدم الصنعاني - ٓـ 
ـي إذا سػػػػػػػػػػػػػػرل قيػػػػػػػػػػػػػػوي النسػػػػػػػػػػػػػػي  صػػػػػػػػػػػػػػب  ييؤرًٌ
ـي إذا عمىػػػػػػػػػػػػػتٍ  مػػػػػػػػػػػػػا تىػػػػػػػػػػػػػوي الحى  كييثيػػػػػػػػػػػػػري لكعى
دي فػػػػػػػي الغصػػػػػػػكًف ىػػػػػػػديمىيا  كمػػػػػػػدىٍت تيػػػػػػػردًٌ

 

ػػػػػػػػػٍنعا حػػػػػػػػػاًمالن ًطيػػػػػػػػػبى الرسػػػػػػػػػائؿٍ    ًمػػػػػػػػػٍف نحػػػػػػػػػًك صى
 فرعػػػػػػػػػػػا كالزىػػػػػػػػػػػكري لػػػػػػػػػػػوي مالئػػػػػػػػػػػؿٍ فػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػدَّكًح 

ػػػػػػػػػػػػػػٍجعا تػػػػػػػػػػػػػػٌدعي أػػػػػػػػػػػػػػٍجكى البالبػػػػػػػػػػػػػػؿٍ   كتىميػػػػػػػػػػػػػػؿي سى
 

 
 

 كسياقييما جاز اعتبارىما مف الرجز.  ٓك ـ  ْلك انعدـ السبب الثقيؿ في ـ  – ٕ، ـ ٔـ 
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، عممػػػا بػػػأف لمسػػػري  فػػػي نيايػػػة عجػػػزه  ّ ِ ّكلػػػيس   ّ ِ ّيخػػػرج السػػػري  مػػػف ىػػػذه المأػػػتقة تف صػػػدره ينتيػػػي ب  - ٖـ
فػػػي الصػػػدر  ِ ّ ِ ُّ ْ ّ ْ،  كتػػػأتي الصػػػكرة الثالثػػػة فػػػي الأػػػعر النبطػػػي فػػػي المسػػػحكب  ِ ِ ّك   ّ ِ ّالصػػػكرتيف 

 –كالعجػػز، كلػػك عاممنػػاه عمػػ  سػػبيؿ ابتبػػاع لحصػػمنا عمػػ  اتسػػطر التاليػػة المحرفػػة عػػف أبيػػات ابػػي تمػػاـ عمػػ  السػػري  ) ص 
ُٕٕ: ) 

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  أىم  نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدلن  ًً بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى الثىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل كىالجى  ٍب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًقمىت بيرىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكدان صي  كانىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت خي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو صػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىت رىككبػػػػػػػػػػػػػػػػػػان بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ حاجى  كى
 ًإذا تىيىمَّمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مىطمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤديدو لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدفو كىرىأمو صى سي ًً )م(كى  ٍب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحك  ألىلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ًلمأي  بً فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليىكـى صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىت مى
لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تىكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف قىبًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالرىكك   بً كى
 بً كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى قىميبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان أىك ًرأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى القىميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 (ُٗٓ-ىذه اتسطر الناجمة عف تسكيف الركم في أبيات إبراىيـ ناجي ) ص  ٗـ 

 الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي
 أنػػػػػػػػػػػػػت قػػػػػػػػػػػػػاسو معػػػػػػػػػػػػػٌذب ليػػػػػػػػػػػػػت أنػػػػػػػػػػػػػي
 إف  حبػػػػػػػػػػػي إليػػػػػػػػػػػؾ بالصػػػػػػػػػػػلح  سػػػػػػػػػػػٌباؽه 
 يػػػػػػػػػػػػػا حبيبػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػاف المقػػػػػػػػػػػػػاء مريبػػػػػػػػػػػػػا

 

 مٌيبػػػػػػت كجيػػػػػػؾ الجميػػػػػػؿ الحبيػػػػػػبٍ  
 اسػػػػػػػػػػػتطي   اليجػػػػػػػػػػػراف كالتعػػػػػػػػػػػذيبٍ 
 كقمبػػػػػػػػػػػي إليػػػػػػػػػػػؾ ميمػػػػػػػػػػػا أصػػػػػػػػػػػيبٍ 

 فبػػػػػػػػػػػػات كػػػػػػػػػػػػؿ  مريػػػػػػػػػػػػبٍ  كافترقنػػػػػػػػػػػػا
 

 

 

 

 بتحريؼ أبيات عم  الخش أدناه نحصؿ عم  اتسطر التالية : -َُـ
 يسػػػػػػػػػػػػكر النػػػػػػػػػػػػاظريف منيػػػػػػػػػػػػا الكعيػػػػػػػػػػػػدٍ 
 كالأػػػػػػػػػػػػػػػلاه المميػػػػػػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػػػػػػف بنػػػػػػػػػػػػػػػدؽو 
نػػػػػػػػػػػػػػػ   حيػػػػػػػػػػػػػػػػف تلتػػػػػػػػػػػػػػػػر  تسػػػػػػػػػػػػػػػتعيد المي
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىداىا أرانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ أيٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدعىتٍ 

 

 
 
 

 ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تغضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنيا ب تريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ 
ػػػػػػػػػػػٌقت فػػػػػػػػػػي فمقتيػػػػػػػػػػػو الجحػػػػػػػػػػػكدٍ   كيػػػػػػػػػػؼ أي

ذا ٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الٌأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلاهى كعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ   كاد  زى
 كاللراأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت أف تطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر النيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدٍ 

 
 عمي الخش  -ُُـ

 يسػػػػػػػػػػػػكر النػػػػػػػػػػػػاظريف منيػػػػػػػػػػػػا الكعيػػػػػػػػػػػػدي 
 كالأػػػػػػػػػػػػػػػػلاه المميػػػػػػػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػػػػػػػف بنػػػػػػػػػػػػػػػػدؽو 
نػػػػػػػػػػػػػػػػ   حيػػػػػػػػػػػػػػػػف تلتػػػػػػػػػػػػػػػػػر  تسػػػػػػػػػػػػػػػتعيد المي
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىداىا أرانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ أيٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدعىتٍ 

 
 
 

 ثػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تغضػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػػأنيا ب تريػػػػػػػػػػػػػػػػػدي 
ػػػػػػػػػٌقت فػػػػػػػػػي فمقتيػػػػػػػػػو الجحػػػػػػػػػكدي   كيػػػػػػػػػؼ أي

ذا ٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت   كاد  الٌأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلاهى كعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي زى
 كاللراأػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت أف تطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػر النيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدي 

________________________________ 
 ليافي : لعمر ا ُ

 يا سٌيد السادات أنت المن 
 عدت بخيرو عاجؿو آجؿو  

 عدت بعمر مستجٌد كقد
 

نىٍيفً    إف عٍدتي ما  عٍدتي بخٌلي حي
 مف سٌيد الككنيف في الحالتيفً 
 حانت كفاتي دكف أؾًٌ كمىٍيف

 

 
 

 



 
 

 115 
 

  
 عادؿ نمير :  ُِـ

 كػػػػػػػػػػػػػػػؿ أػػػػػػػػػػػػػػػيء عػػػػػػػػػػػػػػػف اليػػػػػػػػػػػػػػػكل
 ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمًؾ الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانطكل
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب كالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؽي الحى

 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابح بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجبيٍنف 
 ممػػػػػػػػػػػػػػػػػًت فانسػػػػػػػػػػػػػػػػػاب خصػػػػػػػػػػػػػػػػػمتيفٍ 
 فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽى الجلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى مأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرقيف

 

 
 

 
أباعيا ُّـ  ذات  اتبيات السابقة م  جعؿ حركة الركم الكسرة كاد
 (ُْٔ –أبيات المضارع ) ص  ، تحريؼُْـ

 أرل  لمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا كداعٍ 
 كػػػػػػػػػػػػىأٍف لػػػػػػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػػػػػػف جديػػػػػػػػػػػػػػران 
ـٍ يػيٍصػًبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركرا  كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 فػجػػػػػػػػػػػػػػػػٌدٍد كصػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ صػػػػػػػػػػػػػػػػػبٌو 

 

 كب يػػػػػػػػػػػػػػذكر اجتمػػػػػػػػػػػػػػاعٍ  
 بػػحلػػػػػػظ الػػػػػػػذم أضػػػػػػاعٍ 
ـٍ ييػٍمػػػػػػػػػػػًينا سػػػػػػػػػػػػػماعٍ   كلػػػػػػػػػػػ
 مػػػػػػػت  تعصػػػػػػػػًو أطػػػػػػػػاعٍ 

 
 تحكير اتبيات المعركفو – ُٓـ

 

 ( ُٕٕ –نحصؿ عم  اتسطر التالية مف تحريؼ أبيات إبراىيـ ناجي ) ص  – ُٔـ
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لمحبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الجميػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ 
 مسػػػػػػػػػػػػػػػتحيينا كاليػػػػػػػػػػػػػػػػكل فػػػػػػػػػػػػػػػػي
 كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامتان كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك أٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾه 
ب أًعٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف كاد

 

 
 
 

 إٍذ زار عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿٍ 
 ركابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كالعميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ 
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألؼ أػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدكو نبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ 
 بالكصػػػػػػػػػػػػػػػؿ يأػػػػػػػػػػػػػػػلي الغميػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ 

 
 إعادة تحكير اتبيات أعاله ) كالتركيز عم  الكزف( - ُٕـ

 يػػػػػػػػػػػػػا لمحبيػػػػػػػػػػػػػب اعتمػػػػػػػػػػػػػ 
 مسػػػػػػػػػتحيينا كاليػػػػػػػػػكل فػػػػػػػػػي
 كصػػػػػػػػػػػػامتان كىػػػػػػػػػػػػك أٍيػػػػػػػػػػػػؾه 
ب أًعٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف كاد

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػال  عمػػػػػػػػػػػػػػ  جميػػػػػػػػػػػػػػ   المى
 ركابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالٌطال
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػألؼ أػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدكو عػػػػػػػػػػػػػػػػػػال
 كب تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلٌف ب

 ذكلأرل ذا الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا 
 كػػػػػػىأٍف لػػػػػػػػـ يكػػػػػػػف جديػػػػػػػػػران 
ـٍ يػيٍصػًبنػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػركرا  كلػػػػػػػػػػ
 فػجػػػػػػػػٌدٍد كصػػػػػػػػاؿ صػػػػػػػػػبٌو 

 

 كب يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكر اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل 
 بحلػػػػػػػػػػػظ الػػػػػػػػػػػذم مػػػػػػػػػػػكل
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا انتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل  كب يكمن
 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئتو ركل
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 فمنتأمؿ النص التالي  : 

 

 ىذه اتبيات  عم  كزف أبيات خميؿ مطراف:

 العمػػػػػػػؿفػػػػػػػكؽ الكػػػػػػػالـ 
 أٌييمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ملمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحه 
 قبػػػػػػػػػؿ االأػػػػػػػػػركع اٌتئػػػػػػػػػدٍ 
 كبعػػػػػػػػػػػػػػد أقػػػػػػػػػػػػػػدـ بػػػػػػػػػػػػػػال

 

 بػػػػػػػػػػػػػػو  نجػػػػػػػػػػػػػػاح  اتمػػػػػػػػػػػػػػؿٍ  
 مػػػػػػػػف قػػػػػػػػاؿ أـ مػػػػػػػػف فعػػػػػػػػؿٍ 
 ذاؾ أكاف الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ 
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردد أك كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

 

مالحظة كاستنتاج : تنسب ىذه اتبيات لمبسيط كالسري ، كربمػا جػازت نسػبتيا لممجتػث، كنسػبتيا لممجتػث تقتضػي أك تنػت  عػف 
 لممجتث. ُٕصحة افتراض نسبة أسطر ـ

يقكدنا إل  ابستنتاج التالي : أيما صكرة لبحر زاد الصػدر فييػا عمػ  عجػزه بسػبب فػإف لػو صػكرة يتسػاكل  -صح   -كىذا إف 
 فييا الصدر بعد حذؼ السبب اتخير فيو م   العجز. 

 

 ( نحصؿ  عم  اتسطر التالية  ٓٓ  -بتحكير أبيات أبي فراس الحمداني ) ص  – ُٖـ

 

 ركفٍ تٌم الػػػػػػػػػكرل تػػػػػػػػػذك
 ككػػػػػػػػػػـ ذا عمػػػػػػػػػػ  بمػػػػػػػػػػدةو 
ػػػػػػػػػػػػػٌدةه   فلػػػػػػػػػػػػػي حمػػػػػػػػػػػػػبو عي
 كأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيةو كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاللرا

 

 
 
 

 كفػػػػػػػػػػػػػي أٌييػػػػػػػػػػػػػـ تٍلكػػػػػػػػػػػػػػركفٍ 
 بكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ إذا تٍعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركفٍ 
 بيػػػػػػػػػػػػػا عٌمكػػػػػػػػػػػػػـ تلخػػػػػػػػػػػػػركفٍ 
 ًخ أصػػػػػػػػػػػػػػػغرىـ تكبيػػػػػػػػػػػػػػػػركفٍ 

 

أباعيا ) تذكركنا  ُٖذات اتسطر في ـ – ُٗـ  تلكركنا( –بعد جعؿ حركة الركم اللتحة كاد

 عف المتدارؾ.ككؿ ما يقاؿ عف المتقارب في ىذا الصدد يقاؿ 

 

 يػػػػػػػػػػػا لمحبيػػػػػػػػػػػب اعتمػػػػػػػػػػػ  
 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتحيينا كاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل
 كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامتان إٌنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ب أًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ   أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف كاد

 

 
 
 

ػػػػػػػػػػػػال  عمػػػػػػػػػػػ  جميػػػػػػػػػػػػ   المى
 فػػػػػػػػػػػػػػي رٍكبػػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػػالٌطال
 بػػػػػػػػػػػػػػػألؼ أػػػػػػػػػػػػػػػٍدكو عػػػػػػػػػػػػػػػال
 كب تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلٌف ب
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 المشتقة الثانية
 

فػػإف لمعجػػز صػػكرتيف    ّ ِ ّبالمتناكبػػة  -كمػػف البػػدىي أف يكػػكف كػػذلؾ عمػػ  الػػدائرة  –إذا انتيػػ  صػػدر فػػي كاقػػ  الأػػعر 
، فيػػػذه عنػػػدما ّ ُ ّكب كجػػػكد لصػػػكرة تكػػػكف نيايػػػة العجػػػز فييػػػا  ِ] ِ[ ّ كاتخػػػرل تنتيػػػي  ب ّ ]ِ[ ّ إحػػػداىما تنتيػػػي ب

، كىػذه تتػداخؿ مػ   ِ ِ ّكب تستقر عم  ذلؾ بؿ تنزلؽ كجكبا بالتخػاب ممػ   ّ ُ ّتكزف  ّ ِ ّيناظرىا في آخر الصدر 
 المأتقة الرابعة.

فػي كاقػ  الأػعر مػ  الػدائرة  ِّّكض كفيما يخص ىذه المأػتقة تتميػز الػدائرة أ عػف أممػب سػكاىا بتطػابؽ متناكبػة منطقػة العػر 
كجكبػػا كنظيرتيػػا فػػي خػػامس المديػػد  ُّّكفػػي الكاقػػ    ِّّفػي اتصػػؿ  بخػػالؼ نظيرتيػػا فػػي البسػػيط مػػثال فيػػي عمػ  الػػدائرة 

 تلضيال عم  رابعو.  ُّّكفي الكاق    ِّّفيي عم  الدائرة 
 

كما نت  عف ىذه  المأتقة مما لـ يذكره الخميؿ مف ىذا كاف مما تقبمو اتذف، كنعتبر ذلؾ مػف سػمس المػكزكف ب مػف الأػعر،  
كلنسـ ىذا الذم اأتققناه بػ )المأتقة  الثانية (. أٌن  ىذا كقػد قمنػا إف الكتػد ب  يتغيػر ض إف ىػذا نػاب  مػف  )مأػتقة ثالثػة( سػنجد 

ب يمكف أف  تستقر نياية عجزه بعد زحاؼ السػبب اتكسػط فيػو   ّ ِ ّما انتي  صدره بالتركيب  مصداقيتيا بحقا كىي أف 
كىػذه بدايػة  ]ِ] [ِ[ ّ، بؿ تنزلؽ ىذه إل  المكافئ الخببي ِ( ِ) ّ=  ّ ُ ّالتي تعتبر في نياية العجز =  ّ ُ ّعم   

 داخؿ اإليقاعيف البحرم كالخببي.فصؿ مف  أأمؿ كأجمؿ  فصكؿ الرقمي يدع  الٌتخاب كيبحث في ضكابط ت

 ر ج ـ العجز الصدر البحر الرقـ
       
 ٔ ّ-ِ-ّ-ْ-ّ-ِ أ ّ ّ-ِ-ّ-ْ-ّ-ِ أ ِ المديد ِ

  ْ-ّ-ْ-ّ-ِ أ ْ
       
 ِْ ّ-ِ-ّ-ْ-ّ-ْأ ِ ّ-ِ-ّ-ْ-ّ-ْ أ ُ السري  ٗ

ّ ْ-ّ-ْ-ّ-ْ ّْ 
 ِٓ ّ-ِ-ّ-ٔ-ّ-ِ ّ ّ-ِ-ّ-ٔ-ّ-ِ أ ِ الخليؼ ُُ

 ُـ ْ-ّ-ٔ-ّ-ِ     
 ِٔ ّ-ِ-ّ-ِ-ّأ ٓ ّ-ِ-ّ-ِ-ّ أ ِ المتقارب ُٓ

    ٔ ّ-ِ-ّ-ْ ّٔ 
 ْٔ ّ-ِ-ّ-ِ-ّ-ِ-ّ-ِأ  ّ-ِ-ّ-ِ-ّ-ِ-ّ-ِ ُ المتدارؾ ُٔ

 ِـ ْ-ّ-ِ-ّ-ِ-ّ-ِأ 
 ٓٔ ّ-ِ-ّ-ِ-ّ-ِأ  ّ-ِ-ّ-ِ-ّ-ِأ ِ

 ّـ ْ-ّ-ِ-ّ-ِأ 
 ٖٔ ّ-ِ-ّ-ِ  ّ-ِ-ّ-ِأ ّ

 ْـ ِ-ِ-ّ-ِ 
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 ىذه الصيغة مف الخليؼ نادرة اصال، كطبقا ليذه المأتقة لنا أف نتصكر في مجاؿ المكزكف السطريف:  -  ُـ
 

 إف  قػػػػػػػػػػػػػدرنا  يكمػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػٍعدً 
 كيحػػػػػػػػػػػػو  لػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػزؿ عمػػػػػػػػػػػػ  خٌطػػػػػػػػػػػػةو 

 

 ننتصػػػػػػػػػػػؼ منػػػػػػػػػػػو بعػػػػػػػػػػػض مػػػػػػػػػػػا يبػػػػػػػػػػػدم 
 لػػػػػػػػػػػػػػػػيس فييػػػػػػػػػػػػػػػػا خيػػػػػػػػػػػػػػػػره كب  تيجػػػػػػػػػػػػػػػػدم

  

  -ِـ
 عمػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػعدً إف  قػػػػػػػػػدرنا  بيػػػػػػػػػكـو 

 كيحػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػـ  يػػػػػػػػػزؿ عنػػػػػػػػػد آرائػػػػػػػػػو
 

 ننتصػػػػػػػؼ منػػػػػػػو بعػػػػػػػض الػػػػػػػذم ييبػػػػػػػدم 
 لػػػػػػػػػػػػيس فييػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػكابه كب تيجػػػػػػػػػػػػدم 

 
 

  -ػّـ 
 إف قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرنا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعدً 
 كيحػػػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػػػـ  يػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ ذا رؤلن 

 

 ننتقػػػػػػػػػػػػد بعػػػػػػػػػػػػض مػػػػػػػػػػػػا  ييبػػػػػػػػػػػػدم 
 ذات نقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصو كب  تيجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم

 
 

 (ِٔ-) ص  -ْـ
 لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػت آلككػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػٍد كب تبتػػػػػػػػػػػػئٍس   عي
ػػػػػػػػػػػػػا حاضػػػػػػػػػػػػػره   دائمن

 

 أك محٌبككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 أسػػػػػػػػػػػػػمككالسػػػػػػػػػػػػػت 

 لسػػػػػػػػػػػػػتى مترككػػػػػػػػػػػػػا
 

 المأتقة الثالثة
 

ذا  ِ ِ ِ ّفإف الخاتمة  ّ ْ ّإذا انتي  الصدر بالخاتمة  تككف إحدل صكر العجز، كىي ب تأتي في آخر الصدر أبدا. كاد
 ِ ِ ِفػي الخليػؼ( فػإف الػرقـ  ِِِ) السبب الخببي فاعال في اللاصمة، أك مجمػدا فػي  ٔخال الحأك مف اللاصمة أك الرقـ 
ػػةن فػػي كافػػة  ِ ُ ِلكحػػدة القافيػػة  أك   ِ ِ ِفػػي ذات القصػػيدة مػػ    مترافقػػا ِ ِ ُفػػي العجػػز يمكػػف أف يػػأتي عمػػ    مى ممتزى

، بحػػؽ ِ ِ ُ ّ ِ ّ ْ= ُبخػػتالؼ القافيػػة. كذلػػؾ فػػي آخػػر صػػكرتي مجػػزكء البسػػيط : المخمػػ   ِ ِ ِاتبيػػات  بػػدكف 

________________________________ 
 ( : فيما يمي صلة اتبيات التالية مف حث التصري :ٖٓ-)  ص ُ
 جائز -مصرع   ِ ِ ِككؿ حر لو مممكؾ     ِ ِ ِيا مف دمي دكنو مسلكؾ  - ُ
 جائز -مصرع   ِ ِ ِككؿ حر لو مممكؾ      ِ ِ ُيا مف دمي دكنو سليؾ  - ِ
مير مصرع فال يصح، كما  ِ ِ ِككؿ حر لو مممكؾ     ِ ِ ِيا مف دمي دكنو مطمكؿه  - ّ

 كرد عميو أاذ
 مير مصرع جائز ِ ِ ِككؿ حر لو مممكؾ     ِ ِ ُيا مف دمي دكنو مراؽه   - ْ
 جائز -مير مصرع  ِ ِ ُككؿ حر لو طميؽ     ِ ِ ُيا مف دمي دكنو مراؽه  
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مػ  مسػتلعمف ، كقػارف مػ  ىػذا مػا يجػرم عِ ُ ِ ّ ْ ّ ْكما تأتي مزاحلة مف مير تصري  في  ِ ُ ِ ّ ِ ّ ْخمكؼ
 في  خر أطرم الرجز. ّ ِ ِ
 

 ابف المعتز:– ُـ
مػػػػف يأػػػػترم مأػػػػيبي   ايػػػػف 
ػبا   قػد أمتػدم  الغكاني كالصن

بقػػػػػػػػارحو     ينلػػػػػػػػي الحصػػػػػػػػا   
 بحافر

 كليس بالميصيبً  
 كالعٍذر في الٌذنكب

ـو يىٍعبكب     كَّ  ميسى
 كالقدىح  المكبكب

 ُـ  ُٕٖٓ    -ىػ   ُِْٕمحمد أياب الديف ت :  -ِـ
 

 جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدىا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديؽ ركح القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدس  ىػػػػػػػػػػػػػػػػذه رحمٌيػػػػػػػػػػػػػػػػة بكرٌيػػػػػػػػػػػػػػػػة

________________________________ 
 (َُّ -فمنتأمؿ عم  ضكء ما تقدـ تحريؼ أبيات عمر أبك ريأة ) ص ُ
 

 أمتي ىؿ لؾ يا ذم اتٌمة
 أتمٌقاؾ كطرفي مطرؽه 

 

 
 

 منبر لمسيؼ يجمك الغيٌمةٍ 
 ميبةو لميٌمو خجال مف

 
 ك:

 أمتي ىؿ لؾ مف  ميًيٌموٍ 
 أتمٌق  نكبةن ألٌمتٍ 

 

 
 

 منبر لمسيؼ يكـى ميٌمةٍ 
 أسأؿ الرحمف في المًمٌمةٍ 

 
 

 ر ج ـ العجز الصدر البحر الرقـ

 ُّ ّ-ْ-ّ-ِ-ّ-ْ أ ْ ّ-ْ-ّ-ِ-ّ-ْ أ  البسيط ّ
 ُْ ِ-ْ-ّ-ِ-ّ-ْ أ ٓ
 ِٕ ِ-ْ-ّ-ْ أ ٗ

 َّ ّ-ْ-ّ-ْ-ّ-ْ أ ُ ّ-ْ-ّ-ْ-ّ-ْ أ ُ الرجز ٕ
 ُّ ِ-ْ-ّ-ْ-ّ-ْ أ ِ

 ِّ ّ-ْ-ّ-ْ أ ّ ّ-ْ-ّ-ْ أ ِ
 ُـ ِ-ْ-ّ-ْ 

 ّٕ ّ-ْ-ّ-ْ-ّ-ِ أ ّ ّ-ْ-ّ-ْ-ّ-ِ أ ُ الرمؿ ٖ
 ِـ ِ-ْ-ّ-ْ-ّ-ِ 
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 كضػػػعيا مػػػف بعػػػد حمػػػؿ لػػػـ 
 كالمنػػػا يػػػا لمبرايػػػا فػػػي المنػػػ 
 بينما الركح إل  العميا سمت

 منتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان إب زىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍلس 
 كػػػػػػػػػػػـ بسػػػػػػػػػػػيـ قػػػػػػػػػػػد رمػػػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػٍكس
 إذ ثػػػػػػػػػػػػػػكل الجسػػػػػػػػػػػػػػػـ بتػػػػػػػػػػػػػػرب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍمس

 

 

 

 
 المأتقة الرابعة

 
كذلػػؾ   ّ {ِ} ّ أك ّ [ِ] ّفإننػػا نرمػػز ليػػا ب    ّ ِ ّفػػي ميػػر الػػدائرة )أ( إذا انتيػػ  صػػدر بيػػت عمػػ  الػػدائرة بالمتناكبػػة 

يعني أف سببيا في كاق  الأعر ]يجب[ كما في البسيط أك }يستحب{  كمػا فػي المديػد  زحافػو لتنلػؾ المتناكبػة كيحػؿ محميػا فػي 
مػػػ   التػػػزاـ إحػػػدل  ِ ِ ّأك  ِ( ِ) ّ، أمػػػا العجػػػز فػػػيمكف أف تكػػػكف خاتمتػػػو ِ( ِ) ّ= ّ ُ ّنيايػػػة الصػػػدر التركيػػػب  

حيث السبب اتكؿ خببي ذك كجييف في العجز  ]   ِ ِ ّمكننا اعتبار الخاتمة  الصكرتيف في ذات القصيدة، كبعبارة أخرل ي
 . كتقارف ىذه المأتقة بالمأتقة الثانية في الدائرة )أ( بالمأتقة الرابعةليس اتمر كذلؾ في الطكيؿ [ . كلندع ىذه 

 

________________________________ 
 قصيدة عم  ىذه الصكرة يخمك حأكىا مف السبب الثقيؿ كالزحاؼ ثنائية ابنتماء بيف الكامؿ السري . ُ

 ر ج ـ العجز الصدر البحر الرقـ
 ٖ (ْ))-ّ-ْ-ّ-ِأ ٓ (ْ))-ّ-ْ-ّ-ِأ ّ المديد ِ

 ٗ ْ-ّ-ْ-ّ-ِأ ٔ
 َُ (ْ))-ّ-ْ-ّ-ِ-ّ-ْأ ُ (ْ))-ّ-ْ-ّ-ِ-ّ-ْ ُ البسيط ّ

 ُُ ْ-ّ-ْ-ّ-ِ-ّ-ْأ ِ
 ُٕ (ْ))-ّ-ْ-ّأ ِ ْ-ّ-ْ-ّ أ ِ الكافر ْ

 ُٖ ْ-ّ-ْ-ّأ ّ
 ِِ (ْ))-ّ-ْ-ّ-ْأ ْ (ْ))-ّ-ْ-ّ-ْأ ِ الكامؿ ٓ

 ِّ ْ-ّ-ْ-ّ-ْأ ٓ
 ِِ (ْ))-ّ-ْ-ّ-ْ أ ْ (ْ))-ّ-ْ-ّ-ْأ ِ

 ِّ ْ-ّ-ْ-ّ-ْ أ ٓ
 ْْ (ْ))-ّ-ْ-ّ-ْأ ْ (ْ))-ّ-ْ-ّ-ْ أ ِ ُالسري  ٗ

  ْ-ّ-ْ-ّ-ْأ 
 ْٕ (ْ))-ّ-ٔ-ّ-ْأ ُ ّ-ُ-ّ-ٔ-ّ-ْأ ُ المنسرح َُ

  ْ-ّ-ٔ-ّ-ْأ ُـ
  (ْ))-ّ-ٔ-ّ-ِأ ِـ ّ-ُ-ّ-ٔ-ّ-ِ  الخليؼ ُُ

  ْ-ّ-ٔ-ّ-ِأ ّـ
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 ُـ
– 

 ببف الركمي:
 ىػػػػػػػػػػػػػػؿ أثىػػػػػػػػػػػػػره مػػػػػػػػػػػػػػف ديػػػػػػػػػػػػػػارىـٍ دٍعػػػػػػػػػػػػػػسي 
 مخٌبػػػػػػػػػػػػري السػػػػػػػػػػػػائًؿ الٌرذٌيػػػػػػػػػػػػةى فػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػ
 ب تسألىػػػػػػػػػػػػػػػػٍنيا فمػػػػػػػػػػػػػػػيس يسػػػػػػػػػػػػػػػم  جػػػػػػػػػػػػػػػر

 

 
 

 حيػػػػػػػػػث تالقػػػػػػػػػ  اتجػػػػػػػػػراعي كالػػػػػػػػػكٍعسي 
 أٍطػػػػػػػػػػػػالًؿ أيػػػػػػػػػػػػفى الػػػػػػػػػػػػػجآذري الٌمٍعػػػػػػػػػػػػسي 
 ػػػػػػس الػػػػػػقكًؿ إب أػػػػػخصه لػػػػػو جػػػػػٍرسي 

 
 الطرماح بف  حكيـ – ِـ

بىػػػػػػػػػػػديهٍ  ٍيػػػػػػػػػػدىدو رى  طػػػػػػػػػػػاؿى فػػػػػػػػػػي رسػػػػػػػػػػـً مى
 كمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه تيطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميةو 
ػػػػػػػرضو   ميػػػػػػػر حأػػػػػػػكو مػػػػػػػف عػػػػػػػرف  مى
 كبقايػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػػػػػػٍؤًم محتجػػػػػػػػػػػػػػػزو 

 

 
 
 

 كعلػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػتكل بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو بىػمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػديهٍ 
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـو كليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرديهٍ 
 لريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح الكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؼ تٌطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردهٍ 
 كمىصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـو مأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌعثو كتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديهٍ 

 
 لخميؿ مطراف - ّـ

 مػػػػػػػػر فػػػػػػػػي بالنػػػػػػػػا فأحيانػػػػػػػػا
 أػػػػػػػػػػػػيمتيورأػػػػػػػػػػػػأه كالنلػػػػػػػػػػػػار 

 قد سػال عيػده كنحػف عمػ 
 

 
 

 كيػػػػػػػػػؼ لػػػػػػػػػك زارنػػػػػػػػػا كحٌيانػػػػػػػػػا
 ب لأػػػػػػػػػػػيءو يصػػػػػػػػػػػٌد أحيانػػػػػػػػػػػا
 عيػػػػػػػػػػػده ب نطيػػػػػػػػػػػؽ سػػػػػػػػػػػمكانا

 
 لمحسيف بف الضحاؾ - ْـ

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ بحٌبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً 
 يكسػػػػػػؼ الجمػػػػػػاؿ كًفػػػػػػٍر 
 ب كحػػػػػػؽ مػػػػػػا أنػػػػػػا مػػػػػػف
 مػػػػػػػػػػػػا الحيػػػػػػػػػػػػاة نافعػػػػػػػػػػػػة

 

 
 

 مطػػػػػػػرؽ مػػػػػػػف الٌتيػػػػػػػوً 
ػػػػػػػػٍكف فػػػػػػػػي تجٌنيػػػػػػػػو  عى
 عطلػػػػػػػػػػػػػػػػػو أرٌجيػػػػػػػػػػػػػػػػػوً 
 لػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػ  تأٌبيػػػػػػػػػػوً 

 
 تلصيؿ إضافي عم  المأتقة الرابعةكفيما يمي 

عم   ثالثػة أصػناؼ فػي كاقػ   الأػعر  كمػا   ّ ِ ّأ( الصدر الذم ينتيي عم  الدائرة بالمتناكبة  –في مير دائرة ) المتلؽ  
 يمي البسيط الخليؼ المتدارؾ

 
 
 
خاتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  

 الصدر
 حكميا

 ٔٓ (ْ))-ّ-ّ-ِأ ُ (ْ))-ّ-ّ-ِأ ُ المقتضب ُّ
  ْ-ّ-ّ-ِأ ْـ    
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كيحػكم حأػكىا رقمػا زكجيػا أكبػر مػف   ّ ِ ّكتخص البحكر التي أصميا في الػدائرة   ّ[ِ]ّ أ
فيمػػا عػػدا }المنسػػرح{ فغالبػػا  –كجكبػػا   ِّّ( .، متناكبػػة منطقػػة الصػػدر  ٔأك  ْ)  ِ
كالعجػز حينئػذ عمػ  صػكرتيف اتكلػ  تنتيػي  ِ(ِ)ّ=  ُّّفػي كاقػ   الأػعر إلػ   -

 ذه تأمؿ: البسيط كالمنسرح كالمقتضب ، كىّْ( كالثانية بالخاتمة ْ))ّبالخاتمة 

نتيجة حذؼ سبب مػف اتصػؿ  ّ ِ ّكتخص البحريف الذيف ينتيي الصدر فييما ب  ّ{ ِ} ّ ب
كمسػػتحبة ىػػي  ِّّالتػػاـ.، حيػػث ينتيػػي الصػػدر عمػػ  صػػكرتيف ثقيمػػة ىػػي المتناكبػػة 

 صح فييا ما صح في الصنؼ أ كتأمؿ  المديد كالخليؼ ُّّفإف جاءت  ُّّ

. كيمتنػػ  فييػػا الزحػػاؼ  ِكتخػػص البحػػر الػػذم رقمػػو الزكجػػي الكحيػػد فػػي الحأػػك ىػػك  ّ ]ِ[ ّ جػ
ناىيػؾ عػف  ّ ُ ّكب يككف آخر الصدر  ِِ ّك  ّ ِ ّكينتيي ضربيا بصكرتيف 

آخر العجػز أبػدا كتأػمؿ المتقػارب كالمتػدارؾ.  كتػؤدم ىػذه المأػتقة إلػ  التعمػيـ الػذم 
 تمثمو المأتقة السابعة. 

 
بأم ترتيب كانتا  ب تترافقاف في بحر كاحد إب  في أكؿ   ُّّك ِّّكيتب  ىذه المأتقة أف نيايتي الأطريف الصدر كالعجز  

  ِ ِ ّمالبػا كالكجػو  ّ ُ ّذات  الكجػو  ِ ِ ّكيػأتي عجػزه   ّ ِ ّكأحيانػا   ّ ُ ّالمنسرح  حيث يػأتي الصػدر مالبػا 
 أحيانا.

 ر ج ـ العجز الصدر البحر الرقـ

  (ْ)) ّ ْ ّ ِ أ ٓ ّ{ ِ} ّ ْ ّ ِ أ ّ المديد ِ

  
 ٔ ْ ّ ْ ّ ِ أ ٔ

 ّ[ ِ] ّ ْ ّ ِ ّ ْ ُ البسيط ّ
ْ ّ ِ ّ ْ ّ ُ ّ 

 ْ ّ ِ ّ ْ ّ ُ ّ ُ 
 ْ ّ ِ ّ ْ ّ ِ ِ ِ 

 ِْ ّ ِ ّ ْ ّ ْ أ ِ ّ ِ ّ ْ ّ ْ أ ُ السري  ٗ
 ّْ ْ ّ ْ ّ ْ أ ّ

 ْٕ ْ ّ ٔ ّ ْ أ ُ ّ{ ِ} ّ ٔ ّ ْ أ ُ المنسرح َُ
     

 ِٓ ّ ِ ّ ٔ ّ ِ أ ّ ّ ِ ّ ٔ ّ ِ أ ِ الخليؼ ُُ
 َٔ ّ ]ِ[ ّ ِ ّ ِ ّأ ّ ِ ّ] ِ[ ّ ِ ّ ِ ّ أ ُ المتقارب ُٓ

ْ ّ ِ ّ ِ ّ ْ ُٔ 
 ِٔ ّ] ِ[ ّ ِ ّ أ ٓ ّ] ِ[ ّ ِ ّ أ ِ

 ّٔ ْ ّ ِ ّ أ ٔ
  ّ] ِ[ ّ ِ ّ ِ ّ ِ  ّ] ِ[ ّ ِ ّ ِ ّ ِ ُ المتدارؾ ُٔ
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 (ْٓ-المتقارب  ) ص  محمد بف  يزيد النحكم في الحم إضافة سبب في أكؿ  أبيات   -ُـ

 قػػػػػػػػػػػػد تلاءلػػػػػػػػػػػػتي باسػػػػػػػػػػػػـ  سػػػػػػػػػػػػكاىا ليػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍخنةن   ذات حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفو  ألٌقبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سي
 كيػػػػػػػػػؼ يربػػػػػػػػػك الطحػػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػػدل مأكػػػػػػػػػؿو 
 كػػػػػػػػػػػػػػػػأٌني إذا رحػػػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػػػف منزلػػػػػػػػػػػػػػػػي

 

 
 
 

 إٍذ أنػػػػػػا لػػػػػػيس لػػػػػػي باسػػػػػػميا خبػػػػػػػرةٍ 
ـٌ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرا ألٌقبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فىتٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةٍ   ثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػقان بالترائػػػػػػػػػػػػػػػػػػب كاللتٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة
 قػػػػػػػد لبسػػػػػػػت التػػػػػػػراب عمػػػػػػػ  ذيٍكػػػػػػػرىةٍ 

 
   -ِـ

 قػػػػػػػػػد أنػػػػػػػػػادم سػػػػػػػػػكاىا ليػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍخنةن   إٍذ ألٌقبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سي
 كالطحػػػػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػػػػدل مأكػػػػػػػػػػػؿو 

ذا   رحػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػف منزلػػػػػػػػػػيكاد
 

 
 
 

 لػػػػػيس لػػػػػي باسػػػػػميا خبػػػػػرةٍ 
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ ألٌقبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فىتٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةٍ 
 يعتمػػػػػػػػػػي التٌػػػػػػػػػػٍرب كاللتٍػػػػػػػػػػرة
 فػػػػػػػػػػػػالتراب عمػػػػػػػػػػػػ  ذيٍكػػػػػػػػػػػػرىةٍ 

 
 (ٔٔ –) ص  -ّـ

 لسػػػػػػػػػػػػػت آلككػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػٍد كب تبتػػػػػػػئٍس   عي
ػػػػػػػػػا حاضػػػػػػػػػره   دائمن

 

 
 

 أك محٌبككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 لسػػػػػػػػت أسػػػػػػػػمككا
 لسػػػػػػػتى مترككػػػػػػػا

 
 

  

 

 ُـ ِ ِ ّ ِ ّ ِ ّ ِ 

 ٓٔ ّ] ِ[ ّ ِ ّ ِ أ  ّ] ِ[ ّ ِ ّ ِ أ ِ

 ِـ ِ ِ ّ ِ ّ ِأ 
 ٖٔ ّ] ِ[ ّ ِ أ   ّ] ِ[ ّ ِ أ ّ

 ّـ ِ ِ ّ ِ  
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 المأتقة الخامسة
  
ذات فاصمة مف سببيف خليليف إب في مجزكء الػكافر كتابعػو  ْ ّأف ينتيي الصدر مف مير تصري  مستقرا بالخاتمة  يصح ب

اليزج . كتعريؼ اللاصمة في ىػذا المليػـك يتجػاكز بحػرم الكامػؿ كالػكافر إلػ  كػؿ الصػكر التػي يجػب فػي صػدكرىا ابنتيػاء ب 
بغػػػض النظػػػر عػػػف التلاعيػػػؿ كحػػػدكدىا   ِ ِ ّأك   ّ ُ ّعمػػػ  الػػػكجييف   ِ ِ ّكيجػػػكز فػػػي أعجازىػػػا ابنتيػػػاء ب   ُّّ

 كمصطمحاتيا.
لتثبيػت ىػذا الػني  الػذم يقػـك عمػ  تنػاكؿ الجزئيػات تنػاكب أػامال بمعنػ  استقصػاء  بطرح اتمثمػة فػي مجػاؿ النلػيرأيت التكس  

ر اتحكاـ عم  ما قد يكتألو العركضػيكف مػف ىذه الجزئية في البحكر جميعا كفقا لمقياس كاحد. ثـ البناء عميو في إصداحاؿ 
 أذرات لصكر نادرة مف البحكر في الأعر العربي.

 
 مف آخر كؿ مف أطرية (  ّ -اتبيات التالية لنزار قباني عم  راب  الكامؿ )اتحذ أم 

 ب تسأليني  ىؿ أحبيما ض       عيناؾ إني منيما ليما

 أعتني بيماألدم مرآتاف مف ذىبو         كيقاؿ لي ب 

((ْ )ّ ْ ّ ((ْ((          )ْ )ّ ْ ّ ((ْ) 

 أستغلر الليركز كيؼ أنا         أنس  الذم بيني كبينيما

 أبمحظة تنسيف سيػدتي          تاريخي المرسـك فكقيما

 
 البسيط :

 بػػػػػػػػػػاهلل ب تسػػػػػػػػػػأليني ىػػػػػػػػػػؿ أحبيمػػػػػػػػػػا ض
 ًتٍبػػػػػػػرو  حػػػػػػػٌدؽ سػػػػػػػتحظ  بمػػػػػػػرآتيف مػػػػػػػف

 

ػػػػػػفى عينيػػػػػػًؾ إنػػػػػػي منيمػػػػػػا    ليمػػػػػػايػػػػػػا حسي
 ب ب تقػػػػػػػػػػػؿ إننػػػػػػػػػػػي ب أعتنػػػػػػػػػػػي بيمػػػػػػػػػػػا

 
 

ْ ّ ِ ّ ْ ّ ْ  ْ ّ ِ ّ ْ ّ ((ْ) 

 إنػػػػػػػي لػػػػػػػػأستغلر الليػػػػػػػركز  كيػػػػػػػؼ أنػػػػػػػا
 يػػػػػػا أنػػػػػػًت ىػػػػػػؿ ىكػػػػػػذا تنسػػػػػػيف سػػػػػػيدتي

 

 إٌمػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػيت الػػػػػػػػػذم بينػػػػػػػػػي كبينيمػػػػػػػػػا 
 أخبػػػػػػػػػػار تػػػػػػػػػػاريخي المرسػػػػػػػػػػـك فكقيمػػػػػػػػػػا

 
 

 المنسرح :
 ب تسػػػػػػػػػػػػػػأليني  أجػػػػػػػػػػػػػػٍؿ أحبيمػػػػػػػػػػػػػػا ض

ٌكبىػػػػػػػػػػٍت عمػػػػػػػػػػ    ًتٍبػػػػػػػػػػرو مػػػػػػػػػػف فضػػػػػػػػػػةو ري
 عينػػػػػػػػػػاؾ إنػػػػػػػػػػػي لىًمٍنيمػػػػػػػػػػا ليمػػػػػػػػػػػا 

 .بػػػػػػػػدكف أػػػػػػػػؾٌو سػػػػػػػػأعتني بيمػػػػػػػػا
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ْ ّ ِ ّ ّ ْ  ّ ّ ِ ّ ّ ((ْ) 

 أسػػػػػػػػػػػتغلر الليػػػػػػػػػػػركز الػػػػػػػػػػػذم بيمػػػػػػػػػػػا
 إٍف ذات يػػػػػػػػػػػػكـو مضػػػػػػػػػػػػبًت سػػػػػػػػػػػػيدتي

 

 إف ذات يػػػػػػػكـو نسػػػػػػػيت عيػػػػػػػدىما 
 .تػػػػػػػػذٌكرم مػػػػػػػػا رسػػػػػػػػمتي فكقيمػػػػػػػػا

 
 

 الخليؼ 
 سػػػػػػػػػػائميني .. أجػػػػػػػػػػٍؿ أحبيمػػػػػػػػػػا ض

ٌكبىػػػػػػػػػػػػٍت عمػػػػػػػػػػػػ   ًتٍبػػػػػػػػػػػػرو  فضػػػػػػػػػػػػةه ري
 

 ذاؾى إنػػػػػػػػػػػػػػػػػي لىًمٍنيمػػػػػػػػػػػػػػػػػا ليمػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 دكف أػػػػػػػػػػػػػػؾٌو سػػػػػػػػػػػػػػأعتني بيمػػػػػػػػػػػػػػا

  

ِ ّ ِ ّ ّ ْ  ِ ّ ِ ّ ّ ((ْ) 

 يعػػػػػػػػرؼ الليػػػػػػػػركز الػػػػػػػػذم بيمػػػػػػػػا
ـه   إٍف بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدنا كأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌلنا ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 لسػػػػػػػت أنسػػػػػػػ  الحيػػػػػػػاة عيػػػػػػػدىما 
 .فػػػػػػػاذكرم مػػػػػػػا رسػػػػػػػمتي فكقيمػػػػػػػا

  

 مجزكء الكافر :
 سػػػػػػػػػػػميني ىػػػػػػػػػػػؿ أحبيمػػػػػػػػػػػا ض

 تٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو فمرآتػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 

 فػػػػػػػػػػػإني منيمػػػػػػػػػػػا ليمػػػػػػػػػػػا 
 .أكيػػػػػػػػػده أعتنػػػػػػػػػػي بيمػػػػػػػػػػا

 
 

ّ ْ ّ ْ  ّ ْ ّ ((ْ) 

 سػػػػػػػمي الليػػػػػػػركز كيػػػػػػػؼ أنػػػػػػػا
 فيػػػػػػػػػػػػػػؿ تنسػػػػػػػػػػػػػػيف سػػػػػػػػػػػػػػٌيدتي

 

 كمػػػػػػػػا بينػػػػػػػػي كبينيمػػػػػػػػا  
 رسػػػػػػـك الحػػػػػػٌب فكقيمػػػػػػا

 
 

  ( ْمحؿ ذىىبو = )) ْيصح في آخر صدر مجزكء الكافر إحالؿ تبرو = 
كىذا ما نسميو ابستئثار فإف مجزكء الكافر ىك الحالة الكحيدة في كؿ ما تقدـ التػي تسػتأثر بجػكاز أف ينتيػي آخػر الصػدر فيػو 

أم ما يعادؿ فًعمػف أك ًعمىػتف ) سػكاء  ّ ُ= ِ(ِ)بؿ ب  ِ ِحيث أكاخر الصدكر في سكاه ب تنتيي بسببيف خليليف  ِِب 
تعبير فاصمة أك أم تعبير آخر( .استعممت لصيامة اتمثمة نلس أصؿ الػنص فيمػا تقػدـ استعممنا لمدبلة عم  ذلؾ في حالتيو 

في آخر كؿ صدر منيا أنو فاصمة كتمؾ التي في الكامؿ بغض النظر عف  ّ ُبطراد النتائ  مف جية كتركز عم  أف كاق  
ؿ ىمػا سػبباف خليلػاف كب يكػكف السػبب فػي آخػر الصػدر ليسػا بلاصػمة بػ ِ ِحدكد التلاعيؿ كمصطمحاتيا. أما في اليزج فػإف 

اتكؿ منيما ثقيال أبدا ناىيؾ عف الثاني. كالملتػرض بالتػالي أف ب أذكػر اليػزج فػي ىػذا السػياؽ، كلكػف الػذم دفعنػي لػو ىػك مػا 
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كذلػؾ  ِ ِمػف انتيػاء الصػدر فيػو بػػ   -رمػـ  رخصػة العػركض  –بحظتو في القصيدتيف التاليتيف مف محاكلة تممػص اليػزج 
 (  ُ ِ ّتتحكؿ إل    ِ ِدل كسيمتيف أكبىما التدكير كثانيتيما زحاؼ آخر سبب ) كؼ ملاعيمف بإح

في القصيدة اتكل  حيث التدكير ب يتكقؼ المنأد عند نياية الصدر بؿ يستمر مكاصال إنأاده، فتبدك نيايػة الصػدر أأػبو مػا 
 تككف في الحأك  حيث ب تكقؼ كما في قصيدة كماؿ عبد الحميـ :

 
 

بزحافيا عم   ِ ِأما القصيدة الثانية كىي لمبحترم عم  ىزج الدائرة التاـ فيغمب أف  يتممص اليزج فييا مف نياية الصدر ب 
ِ ُ: 

زتى  العىػٌبػاسً  أىبػا م  بىػرَّ تىػبػريػزا كىأىخػالقػان  آدابػان  ؾى  )ـ(  ػقىكمً  عى   كى

كًٌرتى  فىمىك يءو  ًمف صي   الناسً  ًسكل أى
 

  ًإبريزا الًعقيافً  ًمفى  كيػنػتى  ًإذان 

لـ ـي  ًإٌب  ييػعػًمؾى  كى   النىػلػسً  كىػرى
 

  تىعزيزا ًبالميعتىزًٌ  فىػًإزدىدتى  بىػم 

ـي  ًإذ الغىيثي  فىأىنتى    كىالمىيثي  يىسجي
 

ـي  ًإذا ػيػزكزا كىالصػاًرـي  ييػػقػًد   مى

ػمبىػةي  فىػأىٌمػا   فىتىستىكلي الًأعرً  حى
 

م  بؽً  عى تىمًييزا فىرضان  ًبيا السى   كى

ػبػانػيػوً  بًػػًإحػكػاـً  بػداعً  مى ػعػانػيػوً  )ـ(  كىاًد ػدي  كىب مى ػغػمكزا يػكجى   مى

ف ػنَّسػتى  كىاًد   القىكؿى  تىستىكًرهً  لىـ جى
 

ف زتى  طػابىػقػتىػوي  كىاًد   تىػطػريػزا طىػرَّ

ػدلن  ػف مى ػوي  مى ػيػرىؾى  رامى   أىنػضاهي  مى
 

تىعجيزا تىػقصيران  ًمػنػوي  كىأىبػدل   كى

 أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتحرا
 لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقت بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اتكطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 أخػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػػػػػجف ض لػػػػػػػػػػػػػكفي السجػػػػػػػػػػػػػػػػ
 فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ يجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا
 أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 أراىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح اتأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا
 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالح ، كاللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال
 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ، كالعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 أرانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اتأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا
 أخػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػػا الصػػػػػػػػػػػػػػػػػبر ض إف الصٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكانا يرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب القضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا
 إذا كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرارات

 

 نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدافر لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  )ـ(
 ف ، مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لمعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أكطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيب كحرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
 ر قضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباف كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاف
 ف ىػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػي مصػػػػػػػػػر إنسػػػػػػػػػػاف ض
 ح قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كارتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاف
 ح أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماؿ كأكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
 ؿ إجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد كحرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
 ؾ، ىػػػػػػػػػػػؿ لمأػػػػػػػػػػػكؾ ريحػػػػػػػػػػػاف ضػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف كخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذبفي  ض
 ف أك تثنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدراف
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنحف اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك بركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
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  ًبالظيمـً  فىضًمؾى  داًفػعػكا فىػأىٌمػا
  

ػكَّزنػا ػمىيػًيػـ فىػجى  تىجكيزا ذاؾى  عى
 

 فتكزي  أبياتيا مف حيث نيايات الصدكر كما يمي :
 

 ُ كىي  مدكرة   ُ ِعدد اتبيات التي ينتيي الصدر فييا ب 

 ٔ مدكرةكىي مير  ُ ِعدد اتبيات التي ينتيي الصدر فييا  ب 

 ِ كىي مير مدكرة ِ ِعدد اتبيات التي ينتيي الصدر فييا  ب 

 
 ب يمكف التعميـ بناء عم  ىاتيف القصيديف، كلكنيما تدفعاف إل  استقصاء اتمر بأكؿ أةس .

 
نيايػػة الصػػدر ب تػػأتي فػػي  ِ ِ ِ ّكب بػػأس ىنػػا مػػف التػػذكير بالمأػػتقة الثالثػػة التػػي تليػػد أنػػو مػػف ميػػر تصػػري  فػػإف الخاتمػػة 

، بحػؽ خمػكؼ  ِ ِ ُ ّ ِ ّ ْ، كلكنيا تأتي مف مير تصػري  مزاحلػة فػي آخػر صػكرتي  مجػزكء البسػيط : المخمػ   ُأبدا
  ِ ُ ِ ّ ْ ّ ْكما تأتي مزاحلة مف مير تصري  في   ِ ُ ِ ّ ِ ّ ْ
 

 المأتقة السادسة
 

 الصدر ك خر آخر العجز. ب يجتمعاف آنٌيا بحيث يككف أحدىما آخر  ّ ِ ّك  ّ ُ ّالتركيباف 
فلػي ذلػؾ مخاللػة تحكػاـ القافيػة. كىػذا مػا يخػالؼ   ّ ُ ّكأخػرل  ّ ِ ّككذلؾ ب يأتي آخر العجػز فػي ذات القصػيدة تػارة 

 ّ ُ ّكأخرل   ّ ِ ّاتخلشي فيو الخميؿ  بقكلو بجكاز أف تجيء منطقة الضرب تارة 

________________________________ 
 في حاؿ التصري  المزدكج كقكؿ ابف مأرؼ:ترد في الصكر المستحدثة مف الرجز كب بأس بيا  ُ

 مف قبؿً  أف تعدك
 أف تخض ى اتسدي 

 

 عيناؾى لـ أحسبٍ  
 لأادف و ربربٍ 

 
 

 كما أنيا كردت مف مير تصري  اتمر الذم يستدعي نظرا كما في قكؿ  ابف الكردم:

 مدامةه رٌقت
 اكاسيا فييا

 

 فقاؿ جياٌلسي 
 أـ ىي في الكاس
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فيػػػي دائمػػػا ىكػػػذا " كب يسػػػمح لػػػو  ّ ِ ّ ِ ِ ّ ِ]فػػػاعال[( -( :  " كفػػػي المديػػػد أيضػػػا يمتػػػـز حػػػد )فػػػاعمف ّٓص -َّ) 
نما  مرد ذلؾ إل  حساسية القافية لمتناقض بيف بٍحريػة مػا بعػد اتكثػؽ فػي المتناكبػة " ّ ُبالتبادؿ م  فًعمف  كخببيػة  ّ ِ ّ.كاد

 ّ ِ ِ ّلبحرم فػي ازدكاج جاز ازدكاج  الكقعيف الخببي كا ّ ِ ِ ّ. فإذا اتسعت الخاتمة إل  ّ ُ ّما بعده في الخاتمة 
 ُكمف ثىـٌ القافيتيف كما في الرمؿ المحذكؼ كالرجز. ّ ُ ِ ّك 
 

 المأتقة السابعة
 

 ُ ّفي مير المتقارب ) كالمتدارؾ( فذلؾ يعني إمكاف كجكد  الصكرة ذات نياية العجز  ِ ّ ِ ّإذا انتي  العجز بالتركيب 
 لسبب الخببي في الحأك )الخليؼ( كمكزكنا في كؿ مف الطكيؿ كالمديد :أعرا في بحر ا ِ ِ ِ ّالقابمة لمتخاب عم   ِ ّ
 
 

الطكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
لمأػػػػػػػػػػػػػػػػػاعر 
صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالح 

 :( ْٔ-) ص الديف العكارم.
 

 أسػػػػػػػمراءي رٌدم لػػػػػػػي حيػػػػػػػاتيى نضػػػػػػػرةن 
، يػػا أػػؤـى يكًمػػػوً   أسػػمراءي مػػٌر السػػبتي
 فميتػؾى يػا ذا اليػـك ًمػٍف ًسػٍلًر عيأػػتي
ٍبتي( إذا ليٍحػًت أسػكده   أسمراءي، ما )سى

 

 أسػػػػػػمراءي مػػػػػػا أقسػػػػػػاًؾ مػػػػػػف حسػػػػػػناءً  
ػػػػػػوي كػػػػػػـ حػػػػػػارى فػػػػػػي إيػػػػػػذائي  فيػػػػػا يكمى
، كمػػػػػػػػػا ثيٌبًػػػػػػػػػتَّ باتسػػػػػػػػػماءً   طيًمٍسػػػػػػػػػتى

 بالسػػػػػػػكداءً -سػػػػػػػمراءي -كب عيأػػػػػػػتي  
 

 المديد : كعميو قكؿ الطكبراني:
 

ٍمػػػػراءً   أقبمػػػػٍت فػػػػي الحمٌػػػػًة الحى
 قتىمكىػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػالًمزاًج فكانػػػػػػػػػػتٍ 

 

 مثػػػػػػػؿ خػػػػػػػٌد الغػػػػػػػادًة العىػػػػػػػٍذراءً  
 نىأػػػػػػأة اتركاح فػػػػػػي اتٍحيػػػػػػاءً 

 
 

 كمف المكزكف ) عجز الثاني( :
 دار سػػػػػػػػػػػعدل بأػػػػػػػػػػػحر عمػػػػػػػػػػػاف
 ليتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعة نمتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 

مىػػػػػػػػػػػػكافقػػػػػػػػػػػػد كسػػػػػػػػػػػػاىا    البمػػػػػػػػػػػػ  المى
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي طريػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽو أك البسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاف

  

________________________________ 
 نعـ احيانا كنادرا كب يخمك ذلؾ مف نبٌك. ّ ِ ّك  ّ ُ ّىؿ تتجاكر في نياية الصدر الخاتمتاف  ُ

 ّ ِ-ّ-ِ-ّ-ْ-ّ-ِ ّ أ ّ ِ-ُ-ّ-ِ-ّ-ْ-ّ-ِ-ّ ُ الطكيؿ ُ
 ْ ِ-ّ-ِ-ّ-ْ-ّ-ِ ُ ِ-ّ-ِ-ّ-ْ-ّ-ِ أ ُ المديد ِ
  ِ-ّ-ِ-ّ-ٔ-ّ-ِأ ُ ِ-ّ-ِ-ّ-ٔ-ّ-ِ أ ُ الخليؼ ّ
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 المأتقة الثامنة
 حسب ما يتبعيا أربعة أصناؼ   ّ ّ ُ
 ِ ّ( ْ= )) ِ ّ ّ ُ –أ 

  ّ ْ ّ ِأصميا   ّ ّ ّ ُ –ب 
 في الطكيؿ ْ ّ ِفي آخر الكامؿ كأصميا  ّ( ْ))في آخر الأطر =  ّ ّ ُ -جػ 

 . كنلس الحكـ ينطبؽ عمػ  ّ ِ ّك  (ْ))أك ( ِ)ب كجكد ليا تنيا تجم   النقيضيف  ّ ِ ّ( ْ))=   ّ ِ ّ ّ ُ   -د
ِ ّ ُ ّ ّ  

 كىي تتقاط  بأكؿ كبير م   ابستئثار، كما أف أىـ نتيجتيف ليا ىما
 ِ ّ ِ ّ ِ ِ ِ ّ ِفي الخليؼ   ِ ِ ِالمعاقبة ( في السببيف    –تلسير ) جزا 

 ككأنو فاعالتؾ فاعمف فاعالتف ِ ّ ِ ّ ِ( ِ) ّ ِ=  ِ ّ ِ ّ ِ ُ ُ ّ ِفمك زكحلا معا لكاف الننات  
 ّ ُ ّ ِ ُ ُ ّ ْ، فمك زكحلا معا  لكػاف النػات   ّ ُ ّ ِ ِ ِ ّ ْاستبعاد المكانلة في السببيف  ذاتيما في المنسرح  

 ككأنو أحذ الكامؿ مٍتلاعمف متىلاعمف ميتىلا. ّ ُ ّ ِ( ِ) ّ ْ= 
 ف ذاتيما في الخليؼ كالمنسرح  ذات الحكـ .مف المنطقي أف  يككف لمسببي
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 الكـ كالييئة -ٖ
 

كعمػ  ذلػؾ قػاؿ أبػك إسػحؽ إلنسػاف ادعػ  لػو أنػو يجمػ  بػيف أللػيف كطػٌكؿ " :عف ابػف جنػي (َِّص -َُجميؿ ما كرد في )
فػي كػـ ذات المقطػ   الرجؿ الصكت باتلؼ فقاؿ أبك إسحؽ لك مػددتيا إلػ  العصػر لمػا كانػت إب أللػا كاحػدة. مػد  اتلػًؼ زيػادة

 دكف ىيئتو،  فال تأثير لو عم  الكزف.
  
 

 
 

اتصؿ فػي الأػعر ككزنػو السػم .  ثبػت مػف خػالؿ العػركض الرقمػي كجػكد عالقػة بػيف إدراؾ كػؿ مػف السػم  كالبصػر كلألرقػاـ 
 عند استعماليا في كصؼ اإليقاعيف دكرىا في كأؼ ذلؾ.

 
لممقػػػاط  بيانيػػػا يكضػػػحيا الأػػػكؿ أعػػػاله. كسػػػكؼ يػػػتـ الرجػػػكع إلييػػػا فيمػػػا ثمػػػة مصػػػطمحات تػػػدؿ عمػػػ  تمثيػػػؿ اتنمػػػاط الصػػػكتية 

 المكضكع.
 

لطالمػػا كػػرر العركضػػيكف مقكلػػة أف الػػكزف مػػرتبط بػػالزمف، كىػػذا حػػؽ، كلكػػف جعػػؿ تسػػاكم الػػزمف ىػػك العامػػؿ الكحيػػد فػػي تقريػػر 
 الكزف باطؿ. 

 
:" كممػػا يجػػب فػػي اتقاكيػػؿ الأػػعرية، حسػػب اللػػارابي، "أف تكػػكف بإيقػػاع، كأف تكػػكف مقسػػكمة  ُيقػػكؿ د. عبػػد العػػالي مجػػدكب

اتجزاء، كأف تككف أجزاؤىا في كؿ إيقاع ساٌلبات كأسبابا كأكتادا محدكدة العدد، كأف يككف ترتيبيا فػي كػؿ كزف ترتيبػا محػدكدا، 
 تصير أجزاؤىا متساكية في زماف النطؽ بيا"كأف يككف ترتيبيا في كؿ جزء ىك ترتيبيا في ا خر. فإف بيذا 

 كب يكاد يعترض معترض عم  ذلؾ. كفيو مخاللة لمكاق  كما تبيف قصة ابف جني م   مد اتلؼ.
________________________________ 

 (. ُٗنقال عف .")كتاب الأعر، تبي نصر اللارابي، في مجمة "أعر"،)ـ.س(، ص ُ
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إيقاع المكسيق  انتظاـ كمي مطمؽ م  الزمف. ثمة تأابو كتناظر بيف الأػعر العربػي كالمكسػيق ، كلكػف التنػاظر مػي التطػابؽ. 
يمحف عدة ألحاف تطابؽ عػدة إيقاعػات مكسػيقية. فػإذا عرفنػا الػكزف بأنػو اإليقػاع الظػاىرم لمأػعر، فإنػو الأعر العربي يمكف أف 

 أثرل كأكس   كأعمؽ مف اإليقاع المكسيق .
 

ليس الكـ كحده ما يقرر الكزف سكاء تعمؽ اتمر بالمدة الزمنيػة أك عػدد المقػاط  كالحػركؼ.   ثمػة فػرؽ فػي البسػيط بػيف حمػكؿ 
(  فػػي )أ ( أك التحػػكؿ مػػف ) نصػػؼ جبػػؿ( إلػػ  )ربػػكة(  فػػي أكؿ الأػػطر إلػػ  يمػػيف الأػػكؿ أدنػػاه  ْ)مسػػتؼ  ( مكػػافّ)متػػؼ 

كنلس التحكؿ في أكسطو بمقياس التلعيمة مف )جبؿ( إل  ) ىضبة( كما في الأكؿ اتيسر في )ب( فػرمـ كحػدة كميػة التحػكؿ 
 ّكفػي حػاؿ متػؼ  ٕٖٕريس إلػ  اليمػيف فػي اتصػؿ اتزرؽ التلعيمي اختمؼ التأثير بختالؼ الييئة رمـ كحػدة الكػـ، فالتضػا

إلػ  اليسػػار =  ّ ّ ّ( كلكنيػا فػي الجػػزء الػذم يحػكم ّب تػؤثر فػي البدايػة كالنيايػػة إذا كػاف سػقليا   –) المسػتكية   ٕٖٕ= 
بالييئة كب تخػؿ ) كالمستكية تؤثر في الكسط( كفي الطكيؿ كعم  ذات النحك تيًخٌؿ ملاعمف اتكل  التي في كسط الأطر  ٕ-ٕ

 بيا ملاعمف الثانية التي في طرؼ نيايتو.
 ( فالكادم لو نلس الييئة في الحاليف رمـ اختالؼ الكـ ّ ُ ّ(  إل  )  ّ ِ ّكب فرؽ في تحكؿ ) 

 
 
 الأعر العربي بإيقاعيو البحرم كالخببي مزي  مف الكـ كالييئة عم  نمطيف: 

ف كاف نمط تجاكر اتسػباب الثقيمػة فالأعر الخببي كـ مييمف أكب كأساسا  كالييئة فيو ضمف ثبات الكـ ب تخؿ بيذا ابعتبار كاد
كالخليلة يتحكـ في مدل سائغية الكزف كىذا ما يمكف أف نعتبره  الييئة  البسيطة في الخبب. كالأعر البحػرم ىيئػة مييمنػة أكب 

لييئػة. كتغييػرات ىػذا الكػـ مػف زحػاؼ كتخػاب يحكػـ عمييػا كأساسا كيأتي تدرج الكـ كفؽ قكانيف العركض لممحافظػة عمػ  تمػؾ ا
بالسائغية كالثقؿ بمقدار مػا تحػافظ عمػ  ىػذه الييئػة كفػي كػؿ الحػابت ب يعنػي تغيػر كػـ ذات المقطػ  أػيئا بالنسػبة لمػكزف كمػا  

 في ألؼ ابف جني.
 

 بينيما. أما أف الخبب كـ  فقد بات اتمر في ماية الكضكح. كالييئة فيو ذات نيايتيف كما
 تأمؿ النظـٍ 

 حضر كصرخ كىتؼ كقاب           مف ألل  منكـٍ تمثاب
(ِ( )ِ( )ِ( )ِ( )ِ( )ِ )ِ ِ      ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ 
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الصدر يحتكم ستة أسباب ثقيمة متجاكرة ، كالعجز كمو أسباب خليلة، كالكزف صحيح في الحػاليف كلكػف النيػايتيف ىػاتيف فييمػا 
 منيما التكسط في تناكب اتسباب الخلية كالثقيمة ما  يثقؿ عم  السم  كخير

 ىػ (، لترل أثر الييئة ْٖٖ -قارف سمعيا بيف كؿ ىذا البيت ك بيت عمي الحصرم القيركاني ) ت 
ػػفً  ًد...ضًحؾى  أـ اإلمػريػػضً  أىعى مىدم مفٍ  الميتىعٌجبي  الػبىػػرى  جى

(ِ )ِ ِ ِ (ِ )ِ (ِ)ِ     (ِ )ِ (ِ )ِ (ِ )ِ (ِ )ِ 
 ٕييئػػة فػػي بحػػكر الأػػعر فربمػػا أسػػيـ التمثيػػؿ التػػالي فػػي تكضػػيحيا، كفييمػػا تتمثػػؿ الييئػػة بالتضػػاريس مػػف منخلضػػات أمػػا ال

 أك جباؿ كأكدية كب تعتبر السيكؿ في البداية كالنياية خرقا كلكنيا في المنتصؼ تأكؿ خرقا لمتضاريس.  ٖكمرتلعات 

 ٕ ٖ ٕفي الأكميف أعاله تمثيؿ لكزف البسيط ثـ الطكيؿ كلك اردنا أف نمثؿ تضاريس كؿ منيما لكانت 

 يخؿ بالتضاريس كالييئة في بحرم البسيط كالطكيؿ. ّّّعم   ّّْفي الأكؿ أعاله زحاؼ 

 ّ ُ ّإل   ّ ِ ّفي الأكؿ أعاله زحافاف ب يغيراف التضاريس كثيرا كىما زحاؼ المتناكبة 

4 
3 

2 
3 3 3 

4 
3 

2 
3 3 3 

2 
3 

4 

0

2

4

6

123456789101112131415161718

4 

3 

2 

3 

4 

3 

4 

3 

2 

3 

4 

3 

2 

3 

4 

0

1

2

3

4

5

123456789101112131415161718

4 

3 

1 

3 

4 

3 

4 

3 

1 

3 

4 

3 

1 

3 

4 

0

1

2

3

4

5

123456789101112131415161718



 
 

 133 
 

 ٕٖٕٖٕتتغير التضاريس كتصبح  ّ ُ ّ ُ ِ ّ ِ ّ ُ ِيخؿ بالييئة  ُ ِعم   ِ ِزحاؼ 

خاللو بالييئة بتحكيمو  ُ ِعم   ِ ِفي الأكميف أعاله كأدناه تكضيح لزحاؼ  فػي كػؿ مػف البسػيط إلػ   ٕٖٕٖٕإل   ٕٖٕكاد
 اليميف كالطكيؿ إل  اليسار.

 
 الكـ كالييئة في تمثؿ صدرم البيتيفلممقارنة بيف المتدارؾ كالخبب. فمنتأمؿ 

 
 كمؼ بغزاؿ ذم ىيىؼو       خكؼ الكاأيف يأٌرده

ُ ّ ُ ّ ِ ِ ُ ّ      ِ ِ ِ ِ ُ ّ ُ ّ 
 كمؼ بغزاؿو بدا أىيلا .....لـ يزٍؿ مف لظ  حٌبو مدنلا

ُ ّ ُ ّ ِ ّ ِ ّ     ِ ّ ِ ّ ِ ّ ِ ّ 
 

ميػػر الرقمػي كىػػك استكأػاؼ لمتنػػاظر بػيف عجػػز   اكتأػػافو مػفيكػػف يمكػف   كختػاـ ىػذا المكضػػكع يبمػغ حػػدا مػف الركعػػة لػـ
 ثالث الطكيؿ في حالي زحافو كسالمتو م  أطر الخليؼ في حالتي زحافو كسالمتو

  

 الخليؼ المزاحؼ كالطكيؿ السالـ   الخليؼ السالـ كالطكيؿ المزاحؼ 

  ِ ّ ِ ّ ّ ِ ّ ِ ِ ّ ِ ّ ِ ِ ِ ّ ِ الخليؼ 

 ِ ّ ِ ّ ِ ِ ّ ِ ّ  ِ ّ ِ ّ ّ ّ ِ ّ الطكيؿ 

  ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ  ٓ  ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ المجمكع
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 في كؿ خانة . ماذا يعني ذلؾ ض ٓحسب كركدىا =   مجمكع أكزاف المقاط 

 التناظر أك التكامؿ ، كلمتلريؽ بينيما كبعيدا عف العركض فإف كأيجة السمسمتيف:  كأيجة الييئة عم  أكميف ، 
 ( ىي التناظر ُِ – َُ – ٔ – ْ )   ك  (  ٔ – ٓ  - ّ – ِ) 

 بينما ىي بيف السمسمتيف :
 َُفي السمسمتيف =   ( ىي التكامؿ حيث مجمكع كؿ رقميف متناظريفْ -ٓ -ٕ -ٖ)    ك  (  ٔ – ٓ  - ّ – ِ )

، ٓمف كأيجة ىك مػف قبيػؿ التكامػؿ تف مجمػكع كػؿ رقمػيف متنػاظريف =  ثالث الطكيؿ كعجز الخليؼ كعميو فإف ما بيف
 يخص ىـر اتكزاف.  كيأار ىنا إل  تلرد أكؿ الطكيؿ كثانيو فيما

يطرحيا أحػد   كىذا اتمر جدير بالتأمؿ العميؽ فإنو يكأؼ جانبا جديدا مف أسرار العركض العربي كأىمية الييئة التي لـ
حت  فػي سػاعة البحػكر مػف حيػث مف قبؿ كلكب ابتياـ بالمبالغة لقمت أكثر. حيث تنلرد الييئة في ىذه الحالة في التحكـ 

تقرير طبيعة الزحاؼ إسامة كاستثقاب، بغض النظر عف التلاعيؿ كمصطمحاتيا كحدكدىا، كما تبيف المقارنػة يمينػا كيسػارا 
باسػتثناء  (  ٓ.ِالبحػريف حػكؿ المحػكر ) ص =   في الأكؿ كالجدكؿ التالييف حيث يالحػظ التنػاظر المطمػؽ بػيف مقػاط 

طر الخليؼ في الجية اليمن  يناظره سبب زائد في نيايػة الطكيػؿ فػي الجيػة اليسػرل. كلػك تصػكرنا زيادة سبب في آخر أ
تماما باستثناء زيادة المحكر اتخيػر  بنطبؽ الأكالف  ًٍ  َُٖ ( محكر دكراف كادرنا احدىمآ.ِالخط اتفقي ) ص = 

 في كؿ حالة.

 
 

( نػات  عػف قػبض ملػاعيمف اتكلػ ، ّ ّ ّضػبة فػي الطكيػؿ ) الأكؿ اتيمف يظير تناظر ما يسػتثقؿ فػي البحػريف مػف ى
 .الذم سمـ حأكه مف الزحاؼ كقاع في الخليؼ

فػػػي  ّّالسػػػالـ كربػػػكة ( فػػػي الطكيػػػؿ ِِّّفػػػي ) ِ ِمػػػا يستسػػػاغ فػػػي البحػػػريف مػػػف قكيػػػ   تنػػػاظرالأػػػكؿ اتيسػػػر يظيػػػر 
 ( في الخليؼ المزاحؼ حأكه.ِِّّ)

كيتضػح تناظرىمػا  ِّّكالػكادم   ِِّالجبػؿ   أعػاله ىنػاؾ  فإضػافة إلػ  النػكعيف كىنا تبرز ثالثة أنكاع مف التضاريس 
 في جمي  الحابت

https://sites.google.com/site/alarood/kam-wa-hayaah/s12.gif?attredirects=0
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ىؿ ىذه الظاىرة تضػطرد فػي سػائر البحػكر ض اتممػب كػال، كلكػف ب يمكػف تناسػي ىػذا التطػابؽ المػذىؿ. كب بػد أف ىنػاؾ 
 حينا آخر.  ائـمحددات ما تجعؿ ىذا التناظر في الييئة بيف البحكر قائما حينا كمير ق

التناظر فأكثر جدة كيحتاج إلػ    مكضكع الييئة جديد كيحتاج إل  المزيد مف الدراسة، كىناؾ أدلة كثيرة عميو أما مكضكع
 ابحتياط حيث ينتيي الأطر بنات  خببي فالخبب كـ ب نظير لو في ىيئة اإليقاع البحرم.  المزيد مف البحث. م 

نسػتعمؿ  ٓكابسػتطالع فػي مجػاؿ التنػاظر التكػاممي لمييئػة كجػكد مػدييف ليػا ، المػدل اتكؿ كمما يزيد مػف اتسػاع البحػث 
 ْك  ّك  ِ اترقاـ   كفي نستعمؿ فيو ٔكالثاني  ّك  ِالرقميف   فيو

 نظيراىا التكاممياف ىما :  لكاف  ّ ْ ّ ْ=   ّ ِ ِ ّ ِ ِ  مف الرجز الصكرة  فمك اخذنا
  

 ٓابسػػتطالع فػػي مجػػاؿ التنػػاظر التكػػاممي لمييئػػة كجػػكد ثالثػػة نطاقػػات لػػو ، النطػػاؽ اتكؿ كممػػا يزيػػد مػػف اتسػػاع البحػػث ك 
  ّك  ِالرقميف   نستعمؿ فيو

 ْك  ّك  ِ نستعمؿ اترقاـ  كفييما   ٕك  ٔ   الثاني كالثالث  كالنطاقاف
 :  التاليةلكانت ليا النظائر التكاممية   ّ ْ ّ ْ=   ّ ِ ِ ّ ِ ِ  مف الرجز الصكرة  فمك اخذنا

 ٕ النطاؽ  ٔ النطاؽ  ٓالنطاؽ    
 ّ ْ ّ ْ ّ ْ ّ ْ ّ ِ ِ ّ ِ ِ الرجز 
 ْ ّ ْ ّ ّ ِ ّ ِ ِ ّ ّ ِ ّ ّ نظائره 
 ٕ ٕ ٕ ٕ ٔ ٔ ٔ ٔ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ محمكع 
 اليزج مف المتدارؾ مخم  البسيط نظائره 

مػف اطػراد التنػاظر التكػاممي فييػا،   الييئة يبدك لي أكس كالتناظر التكاممي لمييئة فاطراد   الييئة  كينبغي ىنا اللصؿ بيف
 يحتاج إل  بحث أكس .  كاتخير

 

حيث يظير الكـ مف خالؿ مالحظػة  ِِِِِِِِإل  اليميف مقارنة بيف كزني الخبب بالطريقة السمعية لكزف الصدر كالكزف 
 تعادؿ مساحة ما تحتو ِِِِِِِِأف مساحة ما فكؽ الخط اتفقي الممثؿ ؿ 

ل  اليسار مقارنة لكزف الصدر كالكزف   حيث يظير النكع مف خالؿ ثبات ىيئة التضاريس ِِِِّّّّكاد
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مكػػركه فػػي البسػػيط كالطكيػػؿ  ّ ُ ِ ّك   ّّّإلػػ  كػػؿ مػػف   ّ ْ ّىػػؿ يمكػػف بيػػذا التمثيػػؿ إظيػػار اللػػارؽ فػػي أف زحػػاؼ 

 مقبكؿ في الرجز كالسري ، 

 
ل  اليس ّ ْ ّ ْ ّ ْإل  اليميف  الرجز  ) طي مسػتلعمف(. بحػظ فػي الأػكؿ ابيسػر  ُ ِإل   ِ ِار الرجز بعد زحاؼ كاد

تساكم المساحات التي تحتو، كمػا أف المسػاحات فػي الأػكؿ اتيمػف التػي فػكؽ  ِكيؼ أف المساحات التي فكؽ الخط بمستكل 
( كىػك مػا يأػير إلػ   ٕٖٕٖ) تساكم المساحات التي فكقو، كفي الحاليف يترافؽ ذلؾ م  كحدة العيئػة فػي الأػكميف  ٓ,ّالخط 

لظيػػػر الرسػػـ خطػػػا  ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّلصػػػار الػػكزف  ِ ُفػػػي كافػػة التلاعيػػػؿ إلػػ   ْمكافقػػة ىػػذا الػػػكزف لمخبػػب.  كلػػػك زاحلنػػا 
، أم أف بينيما تأابو في الييئة.  كىناؾ حابت كثيػرة مػف ِِِِِِمستقيما ممثال لتتاب  أكتاد سمعية، مكازية لتمثيؿ الخبب 

 الرجز تستدعي تأمال.  قارف بيف اتبيات الثالثة التالية المأتقة مف الأاىد المعركؼ :تباديؿ زحافات 
 لطالما كطالماكطالما  سق  بكٌؼ خالدو كأطعما

 يا طالما يا طالما يا طالما        قد منحت كٌلؾ مف قد عًدما
ْ ّ ْ ّ ْ ّ                ِ ُ ّ ِ ُ ّ ِ ُ ّ 

 سق  بكؼ خالد كأطعما       يا طالما يا طالما يا طالما 
ْ ّ ْ ّ ْ ّ               ّ ّ ّ ّ ّ ّ 

 لطالما كطالما كطالما       قد منحت كٌلؾ مف قد عًدما
ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ  ........ِ ُ ّ ِ ُ ّ ِ ُ ّ 

  ّّّّّّفػػي كالخػط المسػػتقيـ   ّ ْ ّ ْ ّ ْفػػي   ٖك  ٕالكػـ يمثمػػو الجمػ   الحسػػابي أمػػا الييئػة فيمثميػػا الػكادم  كالجبػػؿ 
 ّ ُ ِكىي أكديػة كجبػاؿ باعتبارىػا  ِ( ِ) ِ ِ( ِ) ِ ِ( ِ) ِفيي خط متسقيـ باعتبارىا    ّ ُ ِ ّ ُ ِ ّ ُ ِأما 

ِ ُ ّ ِ ُ ّ  
ـٌ فػي البحػكر، كلكنػو لغايػات صػحة  الػكزف ب ػتأثير لتغيػره كلػك كثػر طالمػا التػـز بالييئػة، كأقػؿ تغيػر فيػو يخػؿ  ب يينكػر أثػر الكػ

ـٌ المقػاط  كالتلاعيػؿ بػآبت بالييئة يؤ  ثر عم  الكزف استثقاب أك كسرا. كعجبت مف آراء كثير مػف العركضػييف الػذيف يقيسػكف كػ
القيػػاس فػػي حػػالي الزحػػاؼ كالسػػالمة كيعتبركنػػو كحػػده مرجعػػا يبنػػكف عميػػو أحكػػاميـ بعيػػدا عػػف مكضػػكع الييئػػة، كفػػي ىػػذا مػػف 

 القصكر:

عتمدكنػو دكف سػػكاه، كاإلنأػاد بػؿ حتػ  القػراءة ب تتلػؽ إب فػي مػػدة أنيػـ يختػاركف إلقػاء أك إنأػادا كاحػدا ي -ُ
المتحػػرؾ أمػػا كثيػػر مػػف السػػكاكف كالممػػدكدات فتختمػػؼ مػػدة الػػتملظ بيػػا بػػيف قػػراءة كاخػػرل أك إلقػػاء كآخػػر  
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كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت 
التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي 
كأمثالػػػػػػػػػػػػػػػػو 
دليؿ عم  

 ذلؾ :
ليىلي 

 كبخنجر اتلـ المبٌرح أصرع          عم  ركحي سمعت أنينيا 
 

 
أم أف مػػدة  فػػي قػػراءة عاديػػة،   ِ,ٓكمػػدة العجػػز ْ,ٕ  مػػدة الصػػدر ) ابتجػػاه فػػي الأػػكؿ أعػػاله مػػف اليسػػار لميمػػيف(  إذ تبمػػغ 

 ِ ِ ِ ّ ِركحػي سػمعت أنينيػا ( =  مدة العجز. بينما لك حافظنا عم  الكـ كجعمنػا العجػز ) إف ىػذم  ِْ,ُالصدر تبمغ 
 بختملت الييئة ككسر الكزف. كالييئة في الحاليف كما في الأكؿ،  كاتزرؽ لمنص اتصمي ّ ّ ُ ّ

 ٖ ٕ ٖ ٕىيئة اتصؿ = 
 ٖ ٕ ٖىيئة المغٌير = 

 كاختالؼ الييئة ىنا تجسيد لكسر الكزف.
 
 
 
 

 كبقاء اإلحساس بسالمة الكزف يثبت أف الكـٌ ليس العامؿ الكحيد. 

 مثاؿ

كق  مػف البيػت يختمػؼ أثػره السػمعي عنػو فػي مكقػ   آخػر. مثػاؿ نلس الزحاؼ في مقط  اك تلعيمة في م -ِ
فػػػي أكؿ البسػػػيط ) خػػػبف مسػػػتلعمف اتكلػػػ ( مستسػػػاغ فػػػي أكؿ البسػػػيط  ُِّإلػػػ   ِِّذلػػػؾ أف زحػػػاؼ 

 مستثقؿ في سكاه ) خبف مستلعمف الثانية( كلك كاف الكـ كحده  ىك المقرر لكاف حكميما كاحدا.

https://sites.google.com/site/alarood/_/rsrc/1286670131279/r3/Home/lahafee/15-lahafee.GIF
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 ابستئثار 
 

يقصػػد بابسػػتئثار كركد تركيػػب معػػيف مستسػػاما فػػي بحػػر بعينػػو أك دائػػرة بعينيػػا، كفيمػػا عػػدا ذلػػؾ فإنػػو إمػػا أف يمتنػػ  دخكلػػو أك 
 يككف ثقيال كمير مستساغ أك يككف نادرا عم  أقؿ تقدير. كفيما يمي بعض التراكيب كالبحكر أك الدكائر التي تستأثر بيا. 

 متبكعة برقـ زكجيفي الحأك مير ال ّ ّ ُالتركيب   -ُ
فيػو تكػكف فاصػمة =  ُّالمؤتمػؼ( ببحرييػا الكامػؿ كالػكافر، ذلػؾ أنيػا عنػدما يتبعػو رقػـ زكجػي فػإف   -تستأثر بيػذا دائػرة )ىػػ  

. فػػػإف جػػػاءت فػػػي  ّ ْ ّ ِأصػػػميا   ّ ّ ّ ُفػػػإف  ّكيختمػػػؼ الحػػػاؿ إذا تبعػػػو الػػػرقـ  ِ ّ( ْ))= ِ ّ ّ ُحيػػػث  (ْ))
 (( َِٔص-ٕسكاىما لـ تجز أك أنيا ثقيمة أك نادرة. كما في صدر البيت )

ثـ  بالٌدبىراف دارت رحاىـ
 كرح  الحرب بالكماة تدكر     ُ

ِ ّ ُ ّ ّ ِ ّ ِ     ُ ّ ِ ّ ّ ُ ّ ِ 
ِ ّ ((ْ )ّ ِ ّ ِ      ُ ّ ِ ّ ّ ُ ّ ِ 

لخليػؼ، كىػك أأػبو بالمكانلػة التػي جٌكزكىػا فػي المنسػرح ) مسػتلعمف معػالتي جػزا(  فػي ا –كالبيت بيذا يخرؽ قاعدة ) المعاقبػة 
 ( = راب  الكامؿ.ْ)) ّ( ْ)) ّ ْ=   ّ ُ ّ ّ ُ ّ ْمستعمف = 

 ( كعندم أف حكـ كمييما المعاقبة. َُ، ُُككالىما متعمقاف بالسببيف الذيف عم  محككرم ) 
 ّ ُكلكنو نػادرا مػا يػأتي كػذلؾ لمأػبية التػي بػيف   ِ ّ ّ ُ ّ ْنظريا يمكف أف يأتي   ِ ّ ّ ِ ّ ْمخم  البسيط   = 

كأممػػب ىػػذا النػػادر متعمػػؽ بضػػمير اليػػاء التػػي أحبػػذ إأػػباع  ِ ّ ّ ُ=  ِ+فيػػو كتمػػؾ التػػي فػػي آخػػر مجػػزكء الكامػػؿ  ِ ّ
 حركتيا في المخم  كقارف بيف حركة الياء في قكؿ ابف الركمي مف المخم  :

ـي  ػػػوبعارضي  رياض حسفو      لمنٍَّكًر مف زىرىا ابتسا
 كتحريلو عم  مجزكء الكامؿ ليصبح 

 رياض حسػٍ...)ـ(.....ػفو زىرىا فيو ابتساـ ػػػوكبعارضي
 فإف الياء يمكف إأباع كسرتيا في بيت المخم  كب  يمكف  ذلؾ أبدا في بيت الكامؿ.

 سيط  ككركدىا في حأك مخم  البسيط في حأك الب  ّ ُكفي إحصائية سريعة لممقارنة بيف كركد 
 

يءو ًإذا ما تىـٌ نيقصافي       فىال ييغىرَّ ًبطيًب العىيًش ًإنسافي   ًلكيؿًٌ أى

ّ ّ ِ ّ ْ ّ ْ                           ّ ّ ُ ّ ْ ّ ْ  
ػػػػػكري  ًىػػػػػيى  ؿه  أػػػػػاىىدتييا كىمػػػػػا اتيمي ػػػػػف        ديكى ػػػػػٌرهي  مى ػػػػػف سى مى  أىزمػػػػػافي  سػػػػػاءىتوي  زى

ّ ّ ُ ّ ْ ّ ُ ّ                     ْ ّ ُ ّ ْ ّ ْ 

________________________________ 
) الدبراف (، لـ  يكف إب  = فاعالتؾى فاعمف فاعالتف ) مكزكف المديد ( كلكسٌكف باء  ِ ّ ِ – ّ ِ – ُُ ّ ِفكأف ىذا الكزف=  ُ

 عدـ مراعاة المعاقبة )جزا ( في الخليؼ .  المديد، كسبب ذلؾ 
    = فاعالتي متل  لف فاعالتف  ِ ّ ِ – ّ ّ – ُ ّ ِكىك حسب الخليؼ = 
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مػػػػػ  حػػػػػاؿو لىيػػػػػا أػػػػػافي  ػػػػػدو       كىب يىػػػػػديكـي عى مػػػػػ  أىحى  كىىىػػػػػًذًه الػػػػػداري ب تيبقػػػػػي عى
ّ ّ ِ ّ ْ ّ ُ ّ                        ّ ّ ُ ّ ْ ّ ْ 

ًفٌيات كىخرصػػػػػػافي  تمػػػػػػان كيػػػػػػؿَّ سػػػػػػاًبغىةو       ًإذا نىبىػػػػػػت مىأػػػػػػرى ػػػػػػزًٌؽي الػػػػػػدىىري حى  ييمى
ّ ّ ِ ّ ْ ّ ُ ّ                        ّ ّ ِ ّ ْ ّ ْ 

لىػػك         كػػافى ابػػفى ذم يىػػزىف كىالًغمػػد ممػػدافي  ػػيؼو لملىنػػاء كى يىنتىضػػي كيػػؿَّ سى  كى
ّ ّ ِ ّ ْ ّ ُ ّ                       ْ ّ ُ ّ ْ ّ ْ 

 
 %َْ أم أأطر عأرة مجمكع مف أربعة  ُّ فييا كردت التي اتأطر عدد

 
 :المخم  مف لمبحترم قصيدة كىذه

 
يا...... النىحيؿي  ًجسميؾى  ب ًجسًميى  ميالن  كى  العىميؿي  أىنا عى
ٌماؾى  ٌمامى  حي ؾٌو  مىيرى  حي  البىديؿي  دكنىؾى  فىمىيتىني...... أى
مىيتي  ميؿي  ذىًلؾى  احتىم  ًإذً ...... عىيشو  لىذيذى  نىلسي حى  الخى
 الطىكيؿي  لىيًميى  فىعادىني...... ًحجابه  دكًنوً  ًمف كىحاؿى 

 
 .أم نسبتيا صفر في المائة ٖٔكتنعدـ في حشكىا 

 
 في أكؿ  الأطر  ّ ّ ِالتركيب   -ِ
 

 يختص بو بحر المقتضب فإف جاء في سكاه كاف ثقيال..
 يرد ىذا الزحاؼ النادر في قكؿ اتعأ :

 دىرمىؾه لنا مدكةن كنأيؿه     كصبكح مباكر كامتباؽي 
ِ ّ ّ ِ ّ  ُ ّ ِ       ُ ّ ِ ّ ّ ِ ّ ِ 

 قارف بيف أكؿ الصدر في البيت أعاله كالنص المعدؿ أدناه:
 درمؾ مدكة لنا كنأيؿ         كصبكح مباكر كامتباؽ

ِ ّ ِ ّ ّ ُ ّ ِ           ُ ّ ِ ّ ّ ِ ّ ِ 
 
  ّ ِ ّكىذه ب تأمؿ السري   في آخر العجز ّ ِ ّالمتناكبة   -ّ
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المتلػؽ ( المتقػارب كالمتػدارؾ، كىػي عمػ  اتممػب ب  -مسػتقرة مستسػامة  فػي آخػر أػطرم بحػرم دائػرة ) أ  ترد ىذه المتناكبة
) عنػػدما يمحقيػػا الحػػذؼ فػػي نيايػػة  ُ. كمػػا أنيػػا تػػرد فػػي نيايػػة بعػػض صػػكر بحػػرم فػػاعالتفّ ُ ّتزاحػػؼ فػػي آخرىمػػا عمػػ  

 فإف ىذه تعتبر:  ّ ِ ّرىا  عم  الدائرة ب العجز( كفي سكاىا تمتن  أك تككف ثقيمة. كفي البحكر التي ينتيي أط
 كجكبا كما البسيط كالمنسرح كالمقتضب  ّ ُ ّا يمة إل   ّ[ِ] ّ -أػ

 ثقيمة فييا كما  في ثالث كخامس المديد   ّ ِ ّترجيحا كسالسة ؼ   ّ ُ ّأم    ّ ِ ّ -ب
 ثالث المديد :

ِ ّ ِ ِ ّ ِ ّ     ِ ّ ِ ِ ّ ِ ّ 
 كعميو قكؿ حساف بف ثابت رضي هللا عنو: 

 قػػػػػػػد تعلٌػػػػػػػ  بعػػػػػػػدنا عػػػػػػػازبه 
 مٌيرتػػػػػػػو الػػػػػػػريح تسػػػػػػػلي بػػػػػػػو

 

 مػػػػػػػا بػػػػػػػو بػػػػػػػادو كب قػػػػػػػاربي  
 كىػػػػػػػػػزيـه رعػػػػػػػػػده كاصػػػػػػػػػبي 

  

 كىك خامس المديد  ّ ِ ّمحؿ  ّ ُ ّقارف كق  ىذا النص م   كقعو عندما  تحؿ 
 

 قػػػػػػػػد تعلٌػػػػػػػػ  بعػػػػػػػػدنا عػػػػػػػػزىبي 
 مٌيرتػػػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػػريح سػػػػػػػػػػػػػػافيةن 

 

 قػػػػػػػػربي  مػػػػػػػػا بػػػػػػػػو بػػػػػػػػادو كب 
 كىػػػػػػػػػػزيـه رعػػػػػػػػػػده كصػػػػػػػػػػبي 

  

 خامس المديد :
ِ ّ ِ ِ ّ ُ ّ         ِ ّ ِ ِ ّ ُ ّ 

 كعمييا قكؿ اتحنؼ بف قيس :
 نػػػػػاـ مػػػػػف أىػػػػػدل لػػػػػي اترقػػػػػا
 كػػػػػػاف لػػػػػػي قمػػػػػػبه أعػػػػػػيش بػػػػػػو

 

 

 .مسػػػػػػػػتريحا زادنػػػػػػػػي قمقػػػػػػػػا 
 فاصػػػطم  بالنػػػار فاحترقػػػا

 
 

السػم  مػف ثالػث المديػد حيػث ينتيػي كػؿ مػف الأػطريف ( ككما تػرل فيػي أسػمس فػي  ّ ُ ّحيث يختتـ الصدر كالعجز ب ) 
 . كب مرك فيذه الصكرة كمعيا سادس المديد تناظراف أكؿ البسيط كثانيو فيما ]مجتث[ البسيط: ّ ِ ّبالمتناكبة 

(ْ ّ ) ِ ّ ْ ّ ُ ّ  (ْ ّ )ِ ّ ْ ّ ُ ّ 

 بيتػػػػػػو( مسػػػػػػتريحا زادنػػػػػػي قمقػػػػػػا)فػػػػػػي   )يا صاحبي( ناـ مف أىػدل لػي اترقػا

________________________________ 
، كىما المديد  ِ ّ ِ ّز ) ز = رقـ  زكجي (  كينتيي ب  ّ ِبحرا فاعالتف ىنا ىما البحراف المذاف يبدأ صدر كؿ منيما  ب  ُ

 كالخليؼ، كربما أضيؼ إلييما في مير ىذا المقاـ الرمؿ كالمتدارؾ .



 
 

 141 
 

 )بػػػاتمس قػػػد ( كػػػاف لػػػي قمػػػبه أعػػػيش
 

 )كجػػػاءني( فاصػػػطم  بالنػػػار فاحترقػػػا 
 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  ثالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث المديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ينطبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ثالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث الخليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ كأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىده :
 

ِ ّ ِ ِ ِ ّ ِ ّ  ِ ّ ِ ِ ِ ّ ِ ّ 

 إف قػػػػػػػػػػػػدرنا يكمػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػامر
 

 ُ.ننتصػػػػػؼ منػػػػػو أك نعػػػػػده )ك( لكػػػػػـٍ  
 

 قكؿ صلي الديف الحمي : كالصكرة اتسمس التي لـ تقدميا كتب العركض كعمييا
 

ِ ّ ِ ّ ّ ُ ّ  ُ ّ ِ ّ ّ ُ ّ 

 زارنػػػػػػػػػػػػػػي كالصػػػػػػػػػػػػػػباح قػػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػػلىرا
 كجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكش النجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك جافمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
را  جػػػػػػػػػػػػػػاء يييػػػػػػػػػػػػػػدم كصػػػػػػػػػػػػػػمو سػػػػػػػػػػػػػػحى

 

 كظمػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ الظػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ قػػػػػػػػػػػػػػػػػد نلػػػػػػػػػػػػػػػػػرا 
 كلػػػػػػػػػػػػػػػكاء الأػػػػػػػػػػػػػػػعاع  قػػػػػػػػػػػػػػػد نأػػػػػػػػػػػػػػػػرا
 ِأػػػػػػػػػػػػػػادفه لمقمػػػػػػػػػػػػػػكب قػػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػػحرا

 

 

 

 كجكد أربعة أكتاد في الأطر -ْ
دكف سػكاىما  مػف البحػكر. فأقصػ  عػدد لألكتػاد فػي أػطر أم بحػػر  كالطكيػؿاسػتأثر بيػذه بحػرا المتقػارب ) كتابعػو المتػدارؾ(  
أػػأنو فػػي ذلػػؾ أػػاف  ْ ّأك  ّْ( فػػي الصػػدر كخاتمتػػو ْ)) ّ ْ ّ ِ ّ ْسػػكاىما ثالثػػة كأمػػا البسػػيط فإنػػو عمػػ  الطبيعػػة = 

 حكل أربعة أكتاد.ل ّ ِ ّمجزكء الكافر كالمنسرح، كلك انتي  ب  
 
 التماثؿ المقطعي في الصدر -ػ ٓ

 ،  كأستئثارات ذلؾ كما يمي:محكرم  رقـ كالمقصكد بو  تماثؿ مقاط  الصدر مير المصرع حكؿ 
 

 البحر محكر التماثؿ الرقـ
فػػي أممػػب اتبيػػات، تمييػػا  ّ ِ ّ ِ ّ ِ ّيسػػتأثر بػػو مػػف البحػػكر أكؿ المتقػػارب  ِ -ُ

كىػػػػػػي اتنػػػػػػدر،  ِ ّ ِ ّ ِ ّ ِ ّثػػػػػػـ  الصػػػػػػكرة  ُ ّ ِ ّ ِ ّ ِ ّالصػػػػػػكرة 
________________________________ 

نما كؿ ما جاء (  :" أما الصكرة الثالثة فمـ أجد لَٖص -ُٓيقكؿ د. محمد الطكيؿ عف ىذه الصكرة )  ُ يا أعرا، بصكرتيا تمؾ، كاد
عمييا جاء مخبكف العركض كالضرب. كىنا تحضر المقارنة بيف ىذه الصكرة مف المديد كراب  المديد مف جية حيث خاتمة الصدر فييما 

 البسيط كثانيو.  أأنيما في ذلؾ أأف أكؿ  ْ ّ( ك   ْ)) ّ( العجز في كؿ منيما كخاتمة العجز فييما عم  التكالي ْ)) ّ=  ّ ُ ّ
بدكف تكرار ) أكؿ  المديد،   ْ) المتقارب( أك يحكم الرقـ  ْكؿ  عجز ب يحكم الرقـ   ِ ّ ِ ّ كىذه صيامة أخرل  لذات القاعدة  ِ

ذا تكرر فيو الرقـ  ِ ّ ُمالحظة ندرة  أكؿ الخليؼ (  ينتيي مستقرا بيذا التركيب. م    ِ ّ يستقرعم  فال   ْفي آخر عجز المديد، كاد
  ) الطكيؿ ( ِ ّ ُ ّكيستقر عم   ِ ّ
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 كمني عف الذكر أف ىذه الصكر تجتم  في القصيدة الكاحدة.
 ّ ِ ّ ِ ّيستأثر بذلؾ مجزكء المتقارب  ّ -ِ
. صػكرة صػدر ِ ّ ْ ّ ِكمجػزكء  الرمػؿ    ْ ّ ْ ّ ْيستأثر بػو أحػذ الكامػؿ  ْ -ّ

نػػادرة  كىػػذا يػػرجح أف  العجػػز عنػػدما يػػأتي عمػػ    ِ ّ ِ ِ ّ ِ ِ ّ ِالرمػػؿ  
اتخيػػر فيػػو زيػػادة عمػػ  كزف  الصػػدر كلعػػؿ أكؿ   ِىػػذه الصػػكرة مرفػػؿ أم أف الػػرقـ 

 قصيدة  كردت عميو ىي قصيدة المتنبي :
ابه        ىىًطؿه فيًو ثىكىابه  حى  كًعقابي إٌنما بىٍدري بفي عىٌمارو سى

زىايا كعىطػػػػػػػػػػػايىا        كمىنايا كًطػػػػػػػػػعافه كًضرابي   إٌنما بىػػػػػػػٍدره رى
  ّ ِ ّ ْ ّ ِ ّعم   ُ، كما ب يرد الطكيؿ ّ ْ ّ ْ ّكلذا  يندر جدا في الكافر 

 
فػػي أػػطر ميػػر متماثػػؿ  ِ ّ ْ ّأك الترتيػػب المعػػاكس   ّ ْ ّ ِعنػػدما يقػػ  فػػي التركيػػب    ّ ْ ّسػػالمة التركيػػب  -ٔ

تمثػػػؿ سػػػناما يحلػػػظ ىيئػػػة ذلػػػؾ الػػػكزف كيعتبػػػر اإلخػػػالؿ بػػػو ابتعػػػادا عػػػف  ّ ْ ّالمختمػػػؼ( فػػػإف  -يكػػػكف مػػػف اسػػػتثار دائػػػرة )ب
المديػػد حسػػب كصػػؼ د. إبػػراىيـ كالبسػػيط ك  الطكيػػؿفػػي  ُِأك  ُِعمػػ   ْ اتسػػمس،  كليػػذا كػػاف زحػػاؼ التركيػػب لمحػػكرم 

( أك صػكرة قبيحػة ْٕ -ُْ( أك "نػادرا جػدا كأػاذا مريبػا" ) َٔص-ُْأنيس لبعض حابتو، "نادرا ثقيال أك مقبكحا مػرذكب"  )
 ( كمما كرد عم  ذلؾ مف الطكيؿ :ٗٗص  -ُْ)

 بمرئ القيس :           كيـك عقرت  لمعذارل مطيتي     فيا عجبا مف ككرىا المتحمؿ
                         ّ ُ ّ ّ ّ ِ ّ ِ  

 كيرل د. إبراىيـ انيس استكاءه ىكذا :
 ّ ّ ِ ّ ْ ّ ُ ّكيـك عقرنا  لمعذارل مطيتي          

كب يخلػػ  مػػا فػػي اخػػتالؼ الضػػمير بػػيف الجمػػ  فػػي )عقرنػػا( كاإلفػػراد فػػي ) مطيتػػي( مػػف حيػػد عػػف سػػنف الجمػػاؿ المغػػكم يسػػتبعد 
 صدكره عف امرئ القيس.

 لو أيضا :      أب رب يـك لؾ منيٌف صالحو           كب سٌيما يـك بدارة جندبك 
                 ّ ِ ّ ِ ُ ّ ِ ّ ّ  

  كيرل د. إبراىيـ انيس استكاءه ىكذا :
   ّ ّ ِ ّ ْ ّ ِ ّأب رب يـك لي مف البيض صالحو =     

 كمما جاء عم  ذلؾ في البسيط  قكؿ عبد المسيح بف عسمو كىك نادر 
 باكرتو قبؿ أف تػمل  عصافره      مستخليا صاحبي كميره الخافي

________________________________ 
 اطمعت عم  قصيدة جميمة لمأاعر جبر البعداني عم  ىذا الكزف كصنلتيا مف جميؿ ) المكزكف( أقتطؼ منيا: ُ

لًر      فال تىبًؾ إفَّ البيعدى ًمف قىدىرم لرو إل  سى  سأمضي ؛كًمف سى
عي       كضاقكا بما قد ضي  جىرً كرٌبي ؛ تٍف مىٌركا عم  كجى  قتي ًمف ضى

 لقالكا كدم ي العيًف يسبقييـ         جريحه كب تأكك مفى الٌضرًر ض!
 ككجوه كحيزفي الككًف يىسكنيوي         تبٌدل كما لك قيٌد ًمف قمىرً 

يي  كطيًش الًطلًؿ في الٌصغىرً  مثٌميوي        أى ًي  فؤاده برمءه ب أي
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                                                           ْ ّ ِ  ّ ّ ّ ْ  
    ْ ّ ْ ّ  ِ ّ ْمستخليا صاحبي إٍذ ميره الخافي              كاستكاؤه ىكذا :
  ّ ْ ّ ْ ّ ِكىنا يرد الرمؿ 

  ّ ْ ّ ّ ّ ِكيبتعد عف السالسة  ىذا الكزف منو   
 كعميو البيت :  ّ ّ ّ ّ ّ ِكلكف الكزف التالي في ماية السالسة    

 ليس كؿ مف أراد حاجة *** ثـ جد في طالبيا قض اىا
ِ ّ ّ ّ ّ ّ .............ِ ّ ّ ّ ّ ّ ِ 

 ِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِتف =  –حا ج ى  –را دى  –مف أى  –كٍؿ ؿي  –سى  كزف الصدر = ليٍ 
  ُِكىذا تغيير أمؿ كؿ المقاط  فكأنما ىذا الكزف ىك ترديد ىذا التركيب 

 
مير المصرع  مف اسػتئثار مجػزكء الػكافر )كتابعػو اليػزج( كب يػرد فػي ميػر في آخر الصدر  ْ ّفي الخاتمة   ْالسبباف  -ٕ

 (ِِْ –ي المأتقة الخامسة )ص ذلؾ. كتلصيؿ ذلؾ ف
المؤتمػؼ( الكامػؿ كالػكافر، كبمعنػ  آخػر -يستأثر بيػا فػي الحأػك بحػرا دائػرة )ىػػ ِ ِالمكافئة ؿ  ّ ُ=  ِ( ِاللاصمة ) - ٖ

 ، ِِفي حأكىما كب تحؿ محميا  ّ ُالمختملة عف   ّ ُفي حأك سكاىما ىي  ّ ُفإف 
فػػإذا جػػاء ىػػذا التركيػػب فػػي أم بحػػر ميػػر الػػكافر أك الكامػػؿ فمػػو كقػػ   ز ) ز = رقػػـ زكجػػي(. ّ ّ ُفػػي التركيػػب   ّ ُكػػؿ 

اللاصمة، كيؤدم تجاكز ىذاابسػتئثار فػي ميػر البحػريف إلػ  تػداخؿ نػادر أك أػاذ يرافقػو اضػطراب فػي صػلات بعػض المحػاكر 
 عند الحكـ عم  بحكر دائرة المأتبو.

مكانلػة( كفػي  –معاقبػة( كفػي المنسػرح ) جػزؾ  –لخليؼ ) جزا بينيما في ا َُ، ُُفي بحكر دائرة المأتبو : سببا المحكريف 
، ِِٗىذا تناقض. كىك نات   مف تأثير التلاعيؿ كحدكدىا عم  الذىف. كيرج  في تلصػيؿ ذلػؾ إلػ  مػا كرد فػي الصػلحات: )

 ( كحسبنا ىنا استعراض أمثمة عم  نتائ  ذلؾ التداخؿ.ّّٕ،  ِٕٔ
 مس تعمف (  :يجيزكف مف المنسرح ) مستلعمف ـ ع  ب ت

 ب يستبيف سركر صاحبيا       حت  يعكد سركره  حزنا
ِ ِ ّ ُ ُ ِ ّ ُ ّ      ِ ِ ّ ُ ّ ّ ُ ّ 

 كىك متداخؿ م  الكامؿ. كيرفضكف مف الخليؼ ) فاعال  تي ـي  تل  لف فعال
 يستبيف سركر صاحبيا         إذ يعكد سركره حزنا

ِ ّ ُ ُ ِ ّ ُ ّ         ِ ّ ُ ّ ّ ُ ّ 
عمػػ  أنيػػا فاعالتػػؾى   ُ ُ ّ ِفػػي ىػػذا متكاأػػ  مػػ   مػػكزكف المديػػد أك مػػكزكف الرمػػؿ المتػػكافر، حيػػث يمكػػف النظػػر إلػػ   كىػػك

 كيتب  المقتضبي ) مقضتب أك مجتث المنسرح ( أصمىو المنسرح في تداخمو م  مجتث الكامؿ كما في قكؿ سعيد عقؿ :
 زنبقاتينا كىًجعىٍت            ًلقىكاًمًؾ الٌنًكدً 

 ألىٍت كما سألىٍت       عٍف ًمكاًؾ كالغىيىدً س
  ِ ّ ّ ُ ّ=   ِ ّ ِ ُ ُ ّكلكنو ب يقبؿ بنلس المعيار 

كىك ما يمكننا اعتباره ملاع ؿي فاعالتف  ) مضارع مكػانىؼ( = ملػاعمتف  فعػكلف  ) مجتػث الػكافر ( = متلعػؿي فػاعالتف )مجتػث 
مػػف دائػػرة المأػػتبو ، ىػػذا ابنسػػجاـ الػػذم  َُ، ُُالخليػػؼ ( كمػػا ذاؾ إب لغيػػاب المػػني  فػػي انسػػجاـ صػػلات سػػببي المحػػكريف 
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لمعاقبػػػة/جزا( كلكنػػػو ب يسػػػمح بالتنػػػاقض فػػػي الجمػػػ  بػػػيف أم منيمػػػا كالمكانلػػػة/جزؾ. كا ُيسػػػمح بالتلػػػاكت بػػػيف ) المراقبػػػة/كزا 
 ، كما ىك إب الكامؿ.ِ ُ ُ ّ ْ ّ ْكينسحب ذلؾ عم  السري  باعتباره مف دائرة )د(  مستلعمف مستلعمف ـى عي ب = 

رم عم  المنسػرح، أك باعتبػاره صػكرة باعتباره صكرة مف المنسرح كيسرم عميو ما يس ِ ّ ّ ِ ّ ْتبق  اإلأارة إل  المخم  
فػػي الػػكزف المتػػداخؿ مػػ  مجػػزكء  ِمػػف  صػػكر مجػػزكء البسػػيط، كتكلػػي مقارنػػة بسػػيطة إلػػ  التلػػاكت الأػػديد بػػيف نػػدرة  زحػػاؼ 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة زحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ نظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف البسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيط ِ ّ ّ  ِ  ّ  ْالكامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ المرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 ْ ّ   ِ  ّ ْ ّ ُ ّ  
كب تجتم  أربعة اسباب إب في الخبب. كلسائؿ أف يستلسػر   ِ( ِ) ِ ِك = في مف استئثار الخبب  ّ ُ ْالتركيب   – ٗ 

 عف كردكدىا في :
 الدكبيت : في قكؿ الأاعر :

 
 إف كنت اسأت في ىكاكـ ادبي      فالعصمة ب تككف إب لنبي

ِ ِ ُ ّ ّ ّ ِ ُ ّ     ِ ِ ُ ّ ّ ّ ِ ُ ّ 
 كالدكبيت فارسي فال يقاس عميو.

عمػ  مسػتؼ ع  ِ ُ ِ ِمما كرد في زحػاؼ الخليػؼ باعتبػار كزنػو فػاعالتف مسػتل  لػف فػاعالتف اف تزاحػؼ فيػو مسػتل  لػف  
 فيصبح الأطر ُ ُ ِ ِؿي= 

 ككرد عميو أاىد ملصؿ عم  مقاسو  ) بيت  الكؼ (: ِ ّ ّ ُ ِ ِ ِ ّ ِ 
 

 يا عميري ما تظير مف ىكاؾى        أك تيًجٌف يستكثر حيف يبدك
ِ ّ ُ ِ ِ ُ ّ ّ ُ            ِ ّ ُ ِ ِ ُ ّ ّ ِ 

 
 كلنا أف نتصكر النص التالي لتسييؿ المقارنة :

 
 يا حبيبي إف كنت أسات فيكا      بعض قكلي فإنني أفتديكا

ِ ّ ِ ِ ِ ُ ّ ّ ِ            ِ ّ ِ ّ ّ ِ ّ ِ 
 

  ِكىذا ما لـ يرد في كاق   الأعر كما يذكر د. مصطل  حركات
 

. كبقيػػة البحػػكر تمتػػـز بتجنػػب الصػػعكد بعػػد النػػزكؿ. كمػػا أف  الطكيػػؿخػػرؽ ىػػـر اتكزاف صػػعكدا بعػػد نػػزكؿ كاسػػتأثر بػػذلؾ  – َُ
 في نياية الأطر. ِ-ْ-ٔجمي  البحكر تتجنب 

 

________________________________ 
ٔ
 لٌهماكحاف زواز جأي  جزكحدهما ....المكانفة = أحاف زواز جأي  جزاحدهما ....المعاقبة = أ حافزجوب وأي وزا المراقبة =   
 (ْٓص  –في كتابو ) المسانيات الرياضية كالعركض  ِ
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. يميػػو صػػدر الطكيػػؿ الطكيػػؿالسػػقؼ اتعمػػ  لممجمػػكع الممكػػف لػػكزف الأػػطر ىػػك أربعػػة كعأػػركف كيسػػتأثر بػػو عجػػز أكؿ  -ُُ
 ( ِ، كلعؿ ليذا عالقة بكركد ترفيؿ الكامؿ التاـ )+ُِّا البسيط كمجمكع كؿ منيا= كأطر 

 
 ِ+  ِّ، كعػدـ كركد ترفيػؿ البسػيط حيػث يصػبح ممكنػا بمػكغ مجمػكع الأػطر ِّ=ِ+ُِحيث يصبح مجمػكع كزف العجػز =

  ِْكىك ما يتجاكز السقؼ اتعم  كىك  ِٓ= 
 د الذم ب تأتيو أبية التخاب سكاء في الأعر أك المكزكف.ىك البحر الكحي ّْ، ّّذك الخاتمتيف  الطكيؿ

 
تغمػػب عميػػو الطبيعػػة الخببيػػة كاقعػػا، كليػػذا ب يزاحػػؼ إب فػػي آخػػر أػػطر  ِ ِ ّإذا كػػاف فػػي خاتمػػة الأػػطر  ْالػػرقـ  – ُِ

 ُ ِ ّكآخر صدر اليزج عم   ِ ُ ّعم  الطكيؿ 
 

 ِ ّ ُ ّ ْ ّ ْخرؽ خاصية الكزف اليرمي الثانية التي تحظر تتالي ) + +( مف استئثار الكامؿ المحذكؼ  -ُّ
 ذات، كذلؾ مف  دكف الطكيؿ المحذكؼ م  أف ليمػا  ٖ+ٔ+ْكرجزه المقطكع مير مزاحؼ منطقة الضرب فالكزف اليرمي = 

، اتمػػر الػػذم يعنػػي اخػػتالؼ لػػكني كطبيعتػػي ىػػذه المقػػاط  الختاميػػة بينيمػػا،  ِ ّ ُ ّ ْ ّ ِ ّ الختاميػػة المقػػاط  أرقػػاـ
  ِ ّ ِ ّتعتبر  ِ ّ ُ ّحيث  ِكرده تصمو  ُ.كضركرة اعتبار مقاط  الطكيؿ بعد تأصيؿ الرقـ 

 إلحاقا بالكامؿ م  تذكر أف ىذا ليس أعرا بؿ مف )المكزكف(.   ِ ِ ِ ّ ْ ّ ِ ّامتو عم  تسسام  إمكاف 
  

________________________________ 

يذكر ىذا بمكضكع )خياؿ عركضي( الذم كرد في منتدل العركض الرقمي الذم يكحي بالمقارنة م  عدد كركمكزكمات اإلنساف كىي   ُ)
 ِْكنصليا  ْٖكعدد كركمكزكمات الأمبانزم كعددىا  ِّ كنصليا ْٔ
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 )ىـر اتكزاف( محاكلة بكتأاؼ مسار رقمي تكزاف البحكر -ٔ 

 
 ما ىك الكزف اليرمي:

فإف ليا مسارا ذا مكاصلات محددة  عم   ِك ُإذا عبرنا عف أم مف أكزاف البحكر مؤٌصالن )عدا أكؿ الطكيؿ( بدبلة الرقميف 
 الأكؿ التالي :

 
 

نقطة لكاف   ُ، كلك كضعنا مكاف الرقـ   ِ ُ ِ ِ ِ ُ ِ ِ ِ ُ ِ ِ=   ّ ِ ِ ّ ِ ِ ّ ِ ِلنأخذ  الرجز مثاب = 
كلػػك تتبعنػػا ىػػذه اترقػػاـ  لكجػػدناىا  ِ.  ٔ.  ٔ.  ْكالػػكزف بتجميػػ   اترقػػاـ الزكجيػػة =  ِ.  ِ ِ ِ.  ِ ِ ِ.  ِالػػكزف :  

كزف اليرمػي نضػ  )المسػار اتحمػر المتقطػ  ( كلنصػؿ لصػيغة الػِ~  د  ٔ~ جػ   ٔ~  بْتمثؿ مسارا  يمر بالنقاط التالية أ
( كالمسػار -مكاف النقطة ما يدؿ عمػ  مػا يحصػؿ بعػدىا مػف صػعكد أك نػزكؿ أك اسػتكاء، فنرمػز لمصػعكد ب )+( كالنػزكؿ ب)

 اتفقي ب )=( 
 ِ-ٔ=ٔ+ْكنكتبو كالتالي   ِفنزكؿ إل   ٔفاستكاء إل   ٔثـ صعكد إل   ْفيككف الكزف اليرمي لمكزف = 

عدا ثػـ  أفقيػا ثػـ نػازب، كىػك بعػد نزكلػو ب  يصػعد أبػدا. كىػذه الخاصػية لجميػ  البحػكر كب ككما تالحظ فمساره سمؾ مسػارا صػا
 ٔ+ْ-ٔ+ْ، فرمزه الرقمي ِ ِ ِ ُ ِ ِ ُ ِ ِ ِ ُ ِ ِ ُيأذ عنيا إب أكؿ الطكيؿ = 

 
الرقميف في سياؽ دراسة كتاب ) مدخؿ رياضي إل  عػركض الأػعر العربػي ( لمػدكتكر أحمػد مسػتجير، بحظػت عنػد التعبيػر بػ

كجكد ثػالث خػكاص تعميػا جميعػا البحكر كما كردت في دكائر الخميؿ م  أخذ المأتقة الرابعة بعيف ابعتبار عف أكزاف  ِك ُ
كب يأذ عنيا في خاصيتيا الخاصية اتكل  دكف سكاىا إب عجػز أكؿ الطكيػؿ كىػذه الخػكاص تتعمػؽ بالكتػؿ الزكجيػة كتػتمخص 

 فيما يمي:
 
 + -كىك ما يمثمو الرمز  ب صعكد بعد نزكؿ -ُ

كب لػػػ     ٔ+ْ+ِمػػرتيف فػػال كجػػكد تم مػػف   -فػػي أصػػؿ  الػػكزف ب يتكػػرر ام مػػف الرمػػزيف  + أك  -ِ
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 يمكػػف تلسػػيره إلحاقػػاكرمػػزه اليرمػػي  بيػػذه الصػػكرة  ِ ْ ّ ْ ّ ْ، كتكػػراره فػػي السػػري  ِ-ْ-ٔ
 ّْىك ِْلمسري  بالرجز في أف أصؿ 

  ٖ+ٔب كجكد فيو لمنمط   -ّ

 المناطؽ الزكجية )الزكجيات( في الكزف اليرمي ب يزيد عددىا عف أربعة مناطؽ. -ْ

 ب كجكد لو ٔ=ٔ=ٔ،  ُٔب يتكرر مف اترقاـ الزكجية المتساكية ما مجمكعو أكثر مف  -ٓ

 
ىػػػك مػػػا أػػػذ بػػػو  الطكيػػػؿ. مػػػاذا لػػػك حاكلنػػػا تالفػػػي ىػػػذا   + - ، كالصػػػعكد بعػػػد النػػػزكؿ ٔ + ْ – ٔ+  ْعػػكدة إلػػػ  الطكيػػػؿ: 

،  ْليككف المسار بيف الرقميف  ْكجعمو  ٔالأذكد بإنقاص الرقـ   ِ ُ ِ ِ ِ ُ ِ ِ ُ=   ْ=  ْ – ٔ+  ْأفقيا ض  فٍمنرى
ِ ُ ِ ِ  

 كىك الطكيؿ المحذكؼ.  ِ ّ ِ ّ ْ ّ ِ ّ= 
المتمثمػػيف   - -ة الثانيػػة فيػػي ميػػاب النمطػػيف المتكػػرريف  + + ك أمػػا الخاصػػي ُتمػػؾ كانػػت  الخاصػػية اتكلػػ  المتعمقػػة بػػالكزف

 ٔ+ْ+ِ، ِ-ْ-ٔبالمساريف التالييف 
 كلنتأمؿ  في ىذا الصدد كزني بحر البسيط عم   الدائرة ثـ في الكاق  :

 ِ-ْ-ٔ=ْ=ْ،  الكزف اليرمي:  ِ ُ ِ ِ ُ ْ ِ ُ ِ ِ ُ ْ=  ّ ِ ّ ْ ّ ِ ّ ْ
 ٔ=ٔ+ْ=ْ، حيث الكزف اليرمي : ْ ِ ُ ْ ِ ُ ِ ِ ُ ْ( = ْ)) ّ ْ ّ ِ ّ ْ

كزف البسػػيط فػػي الكاقػػ  مطػػابؽ لمخاصػػية الثانيػػة فيمػػا تخالليػػا صػػكرة البسػػيط عمػػ  الػػدائرة، كتمتقػػي ىػػذه الخاصػػية مػػ   المأػػتقة 
 ّلػػ   فػي الكاقػ  الممثمػة  ٔ=ٔحسب الدائرة تؤكؿ إلػ    ّ ِ ّ ْ ّالممثمة لػ  ِ-ْ-ٔالرابعة.  كيربط بينيما ابستنتاج أف 

ْ ّ ُ ّ   =ّ ْ ّ (ِ )ِ  =ّ ْ ّ ْ 
حيث تختمؼ الصكر الممثمة لمبحر بيف الدائرة كالكاق  كبيف ما يظف أنو اتصؿ كما يظف أنو حصؿ نتيجة تغير مف زحاؼ أك 
عمػة كعنػد ابخػتالؼ فػي تمػكيف المقػاط  فربمػا كػاف ليػـر اتكزاف دكرا فػي التػرجيح. كلنأخػٍذ عمػ  سػبيؿ المثػاؿ السػري  ىػؿ ىػك 

 ّّّْْْأـ  ّّْْٔأـ  ِّّّْْأـ  ِّّّْْ
    - -مخاللة       ِ – ْ – ٔ+ ْ..........  ِ ُ ِ ِ ُ ْ ِ ُ ْ=   ّ ِ ّ ْ ّ ْ

 + +مخاللة       ٖ+  ٔ+  ْ.......=  ٔ ّ ْ ّ ْالتي أصميا   ّ ِ ّ ْ ّ ْكىذا يحيمنا إل  
 

 كتبق  الصكرة اتخيرة التي تأير إل  اعتبار السري  صكرة مف الرجز حيث 
ْ ّ ْ ّ ْ ّ   =ْ ُ ِ ْ ُ ِ ْ ُ  .......ْ +ٔ  =ٔ - ِ 

كفيمػػا  يمػػي جػػدكبف بػػاتكزاف الرقميػػة كاليرميػػة  لبحػػكر الخميػػؿ كمػػا يسػػم  بػػالبحكر الميممػػة، كالمػػكف اتحمػػر يأػػير إلػػ  مخاللػػة 
 خصائص ىـر اتكزاف. كتعمدت في بحكر الخميؿ أف أطرح الرؤل الممكنة لمكزف اتصيؿ حيث تتعدد الرؤل.

 
 

________________________________ 
في حيف أف الكزف اليرمي   ٖ+  ٔ+  ْأم   ِ ّ  ُ ّ ْ ّ ْكاستأثر الكامؿ المحذكؼ دكف الطكيؿ المحذكؼ بلرؽ ىذه الخاصية  ُ

 ) تف ابعتماد ليس إلزاميا(   ْ=ْ- ٔ+ ْىك   ِ ّ ِ ّ ْ ّ ِ ّلمطكيؿ المحذكؼ  يقـك عم  الكزف 
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 البحر ) العجز( –الرقمي الكزف  الكزف اليرمي
 الطكيؿ ْ ّ ِ ّ ْ ّ ِ ّ ٔ+ْ-ٔ+ْ
 الطكيؿ ِ ّ ِ ّ ْ ّ ِ ّ ْ=ْ-ٔ+ْ
 المديد ِ ّ ِ  ّ  ْ ّ ِ ْ=ْ-ٔ+ِ
 البسيط  ّ ِ ّ ْ ّ ِ ّ ْ )خمسة زكجيات( ِ – ْ – ٔ+ ْ=  ْ
 البسيط ْ ّ ْ ّ ِ ّ ْ ٔ=ٔ+ْ=ْ
 الكافر ِ ّ ْ ّ ْ ّ ْ-ٔ=ٔ
 الكامؿ ّ ْ ّ ْ ّ ْ ِ-ٔ=ٔ+ْ
 اليزج ْ ّ ْ ّ ٔ=ٔ
 الرجز ّ ْ ّ ْ ّ ْ ِ-ٔ=ٔ+ْ
 الرمؿ ِ  ّ  ْ  ّ ْ ّ ِ ْ-ٔ=ٔ+ِ
 الرمؿ   ّ  ْ  ّ ْ ّ ِ ِ -ٔ=ٔ+ِ
 السري  ِ ِ ِ  ّ ْ ّ ْ ) ينلي أصالة ملعكب فيو(  ٖ+ٔ+ْ
 السري   ّ ِ ّ ْ ّ ْ ( ّ ِ ّ) ينلي النياية   ِ-ْ-ٔ+ْ
 السري  ّ ْ ّ ْ ّ ْ ِ-ٔ=ٔ+ْ
 المنسرح ْ ّ ٔ ّ ْ ٔ-ٖ+ْ
 الخليؼ ِ ّ ِ ّ ٔ ّ ِ ْ=ْ-ٖ+ِ
 المضارع ِ ّ ٔ ّ ْ-ٖ
 المقتضب ْ ّ ٔ ٔ=ٔ
 المجتث ِ ّ ِ ّ ْ ْ=ْ=ْ
 المتقارب ِ ّ ِ ّ ِ ّ ِ ّ ْ=ْ=ْ=ْ
 المتدارؾ ّ ِ ّ ِ ّ ِ ّ ِ )ىك بالنسبة لمخميؿ ميمؿ ( ِ-ْ=ْ=ْ+ِ

 

 البحكر الميممة
 ( ُٕٗ –تقدـ  ذكرىا  في ) ص 

 البحر ) العجز( –الكزف الرقمي  الكزف اليرمي
 المستطيؿ  ِ ّ ْ ّ ِ ّ ْ ّ ْ-ٔ+ْ-ٔ
 الممتد ِ ّ ِ ّ ِ ِ ّ ِ ّ ِ ) خمس زكجيات( ْ=ْ-ٔ+ْ=ْ
 المتكافر  ّ ِ( ْ))ّ ِ( ْ)) ّ ِ ِ-ٔ=ٔ+ِ
 المٌتئد ّ ٔ ّ ْ ّ ِ ِ-ٖ+ٔ+ِ
 المنسرد ِ ّ ِ ْ ّ ْ ّ ْ-ٖ+ٔ
 المطرد ْ ّ ْ ّ ِ ّ ِ ٔ=ٔ+ْ+ِ
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اتكزاف المجزكءة كجكبا مكافقة لخصائص الكزف اليرمي بينما التامة مخاللة ليػا.. كلكػف بػيف المجػزكء المكافػؽ كالتػاـ المخػالؼ 
 أكزانا أخرل تستدعي التأمؿ.

ي ذلػؾ مخػالؼ  لمػا كرد فػي الخاصػية  الثانيػة التػي تنلػ  ْ-ٔ-ٖ=  ْ ّ ِ ّ ٔ ّكنبػدأ بالمضػارع، فػكزف المضػارع التػاـ= 
(. ِ –) الأػكؿ   ، كيتكقػؼ الػكزف عنػد النقطػة التػي يبػدأ منيػا الصػعكد )ص(  الخػط )اتحمػر( كيمثمػو الخػط -تكرر اإلأارة 

 فمنتأمؿ  اتكزاف التالية التي نتالف  فييا ىذه المخاللة
 ك ز أ ( –) المراقبة   ِ ِ ِمكاف   ِ ُ ِنجعؿ في النظـ 

 
 ْ ّ ِ ّ ِّ ّ=  ْ ّ ِ ّ ٔ ّكالكزف الرقمي  ٔ+ْ-ٖ 

 أرل لمصبا كداعا بال دمً              كما  يذكر التئاما لذا الجم ً 

 ِ ّ ِ ّ ِّ ّ=  ِ ّ ِ ّ ٔ ّكالكزف الرقمي   ْ=ْ-ٖ -ُ

 أرل لمصبا كداعا أطال           كما  يذكر اجتماعنا، تخٌم 
 كأف لـ  يكف لنا ذا ًحلاظو       لما نبتغي كلـ يأؼ ماٌل 

 يكافؽ الكزف اليرمي كىك أسمس في السم  مف التاـ. ) ىك مف المكزكف ب الأعر(كىذا كما ترل 

 ) مخالؼ لمخاصية الثانية(  ّ ِ ّ ِّ ّ=   ّ ِ ّ ٔ ّكالكزف الرقمي ِ-ْ-ٖ -ِ
 أرل ذا الصػبا قريب اتجٍؿ       كأني بػًو لكاذا رحؿٍ 

 رمابان إذا طمبنا مطؿٍ         كأٍف لػـ يكف لنا حافظان 

 ِ ّ ِّ ّ=  ِ ّ ٔ ّ= كالكزف الرقمي  ْ-ٖ -ّ
 أرل لمصبا كداعا      كما يذكر اجتماعا

 كأٍف لـ يكف جديرا     بحلظ الذم أضاعا

 ِ-ٔ+ْ-ٔ=  ّ ْ ّ ِ ّ ٔكالمقتضب التاـ = 

ِ ُِ ُ ِ ِ ُ ِ ِ ِ ُ ِ 
 عتبو رض ن سكؼ ب أنس  لوي 

 كٌمما تذٌكرت ما  قد قالوي 
ٔ-ْ+ٔ-
ِ 

 ٔ+ْ-ٔ عتبو ًرض ن سكؼى أذكرهي//كٌمما تذٌكرت أأكرهي    ِ ِ ِ ُ ِ ِ ُ ُِ ِ

ِ ُِ ُ ِ ِ ُ ِ ِ    
/كاف لػي عمػى الػّدْكـِ عتبو رضىن لػيس ُينسػى

 ْ=ْ-ٔ أُْنسا

 ٔ=ٔ عٍتبيوي يحيرني       ليتو يطمئنني     ِ ُ ُ ِ ُ ُِ ِ

 ْ-ٔ عتبيو جميؿي      ليتو  يطيؿي        ِ ِ ُ ُِ ِ

 ِ-ٔ عتبو رض ن          ليتو عتب        ِ ُ ُِ ِ
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 رأينا فائدة ىـر اتكزاف في بناء تصكر ذىني أمكلي عف  خصائص العركض العربي كيحضرني ما يمي :

 
 في البسيط كالمنسرح  ُّّإل  الخاتمة   ّ[ِ] ّتناممو م  المأتقة الرابعة في النظرة إل  تحكؿ  -ُ

 كاأتماليا عم   المتدارؾ بالنسبة لمخميؿتلسير إىماؿ البحكر الميممة،  -ِ

 تلسير الجزء كجكبا في كؿ مف المضارع كالمقتضب كالمديد -ّ

   ٔ=  ٔ=  ٔ=  ْ ّ ْ ّ ْ ّتلسر القطؼ في الكافر  ٓالخاصية  -ْ

تكضػػيح  تصػػكر أف الخبػػب لػػيس ببحػػر فػػأم بحػػر ب بػػد لحػػده اتدنػػ  مػػف رقمػػيف كبينيمػػا إأػػارة سػػكاء  -ٓ
 ) إثني عأر( ُِ=  ِ ِ ِ ِ ِ ِأك =  بينما الخبب يعبر عنو برقـ  كاحد  –كانت + أك 

 
 الخصائص اليرمية لمنثر العربي

 
ػػؿ ىػػذه الخطبػػة لسػػيدنا أبػػي بكػػر رضػػي هللا عنػػو كالتركيػػز عمػػ   مى كلكػػف ىنػػاؾ مػػا  ىػػك أىػػـ مػػف كػػؿ  ىػػذا، لنتنػػاكؿ أكب كزف جي

+ ( مػراعيف أف ب يزيػد طػكؿ العبػارات كثيػرا عػف كزف أطػكؿ  -النػزكؿ ) الخاصية اتكل  كىػي اتىػـ  أم عػدـ الصػعكد بعػد 
( كمػراعيف كػذلؾ التكقػؼ عنػد التكقػؼ المحتمػؿ  لممػتكمـ، أك حيػث يتطمػب المعنػ ، أك عنػػد ِْأػطر أػعر عربػي ) الطكيػؿ =

كتطبيػؽ التخػاب بعػد  ّ(ْبعػدىا  رقػـ  زكجػي = )) ّ ّ ُاكتماؿ ما لممعن  في حػاؿ الطػكؿ الزائػد لمعبػارة، مػراعيف أف  كػؿ 
 اتكثؽ. )ت = تأصيؿ(

  " :عند البيعة العامة خطب أبك بكر رضي هللا عنو الناس قائال
 

 الوزن الهرمً العبارة ووزنها فتؤصٌله ٔ

 فإنً قد ولٌت علٌكم ولست بخٌركم، ٕ

 ٖ(ٗ)) ٕ ٖ ٕ 3 ٖت   ٖ ٖ ٔ ٖ ٕ ٖ ٔ ٕ ٕ ٕ ٕ ٖ

ٕٔ-3-ٕ 

 فقومونًفإن أحسنت فؤعٌنونً، وإن أسؤت  ٖ

 ٕ ٖ( ٗ)) ٖ ٗ ٗ ٖ ٕ ٕ ٗ ٖت  ٕ ٖ ٖ ٔ ٖ ٖ ٕ ٕ ٖ ٔ ٔ ٕ ٕ ٖ

ٔٓ=ٔٓ-ٙ-ٗ 

 الصدق أمانة  والكذب خٌانة. ٗ

  ٕ ٕ( ٕ( )ٕ) ٕ ٖ( ٗ)) ٕ ٕت    ٕ ٖ ٔ ٔ ٔ  ٕ ٖ ٖ ٔ ٕ ٕ

3+ٕٔ 

 والضعٌف فٌكم قوي عندي  ٘

 ٙ ٖ ٕ ٖ ٗ ٕت    ٕ ٕ ٕ ٖ ٕ ٖ ٖ ٕ

ٙ-ٗ+3 

 هللاحتى أرجع إلٌه حقه إن شاء  ٙ

 ه 3 ٖ ٗ ٖ ٕ ٕ ٙه  ت  ٕ ٕ ٕ ٕ ٖ ٖ ٖ ٔ ٔ ٕ ٕ ٕ

 

ٔٓ-ٙ+ٔٓ 
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 والقوي فٌكم ضعٌف  7

  ٖ ٕ ٖ ٗ ٕت   ٕ ٖ ٕ ٖ ٖ ٕ

ٙ-ٗ-ٕ 

 حتى آخذ الحق منه إن شاء هللا 3

 ه ٙ ٖ ٗ ٕ ٖ ٙه  ت  ٕ ٕ ٕ ٖ ٖ ٕ ٖ ٕ ٕ ٕ

 ه 3=3+ٙ

 ال ٌدع قوم الجهاد فً سبٌل هللا 9

 ه ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٖ ٕ ٕ ٕه  ت   ٕ ٕ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٔ ٔ ٕ

 هٙ=ٙ=ٙ=ٙ

 إال خذلهم هللا بالذل  ٓٔ

  ٕ ٖ ٕ ٖ ٕ ٕ ٕ ٗت    ٕ ٖ ٕ ٖ ٔ ٔ ٔ ٕ ٕ

ٔٓ-ٗ=ٗ 

 وال تشٌع الفاحشة فً قوم  ٔٔ

 ٗ ٕ ٔ ٕ ٕ ٗ ٕ ٔ ٗ=ٗ ٖ ٕ ٕ ٗ ٖ ٗت   ٕ ٕ ٖ ٔ ٔ ٕ ٕ ٖ ٖ

ٗ+ٔٓ-ٙ 

 إال عمهم هللا بالبالء ٕٔ

 ٕ.  3.  ٙ= ٕ ٔ ٗ ٕ ٕ ٔ ٕ ٗ=  ٖ ٗ ٕ ٖ ٕ ٗت  ٖ ٖ ٕ ٖ ٔ ٕ ٕ 

ٙ+3-ٕ 

 أطٌعونً ما أطعت هللا ورسوله ٖٔ

  ٕ ٖ ٕ ٕ ٗ ٖ ٙ ٖت  ٕ ٖ ٔ ٔ ٕ ٕ ٖ ٕ ٕ ٕ ٖ

3=3-ٙ-ٗ 

 فإذا عصٌت هللا ورسوله ٗٔ

  ٕ ٖ ٕ ٕ ٕ ٕ ٖ ٗت  ٕ ٖ ٔ ٔ ٕ ٕ ٖ ٖ

ٗ+ٔٓ-ٗ 

 فال طاعة لً علٌكم   ٘ٔ

 ٕ ٖ( ٗ)) ٕ ٖ ٗت  ٕ ٖ ٖ ٔ ٕ ٖ ٖ

ٗ+3-ٗ 

 "قوموا إلى صالتكم ٌرحمكم هللا ٙٔ

 ٕ ٖ ٕ ٕ ٕ ٖ ٗ ٖ ٗه ت  ٕ ٖ ٔ ٔ ٕ ٖ ٖ ٖ ٕ ٕ

ٗ+ٙ+3-ٗ 

 
ىػػذه سػػتتة عأػػر عبػػارة كثيػػر منيػػا يبمػػغ مجمػػكع كزنػػو مجمػػكع  كزف الطكيػػؿ بػػؿ كيزيػػد أحيانػػا، أربعػػة عأػػر منيػػا تتلػػؽ أكزانيػػا 

اليرمي لمأعر فيما يخالليا الكزف اليرمي لمعبارتيف الخامسة كالسادسة أم أف نسبة اليرمية م   الخاصية اتكل  كاتىـ لمكزف 
كىي في الأعر بالنسبة لعدد  ْٗ،َ= ُٔ/ُٓ%، كلك أنا دمجناىما في عبارة كاحدة لكانت النسبة ٖٖ= ُٔ/ُْابتلاؽ تبمغ 
   الخاصػية الرابعػة لمػكزف  اليرمػي فػي عػدـ  كالنسبتاف جد متقاربتيف. كما تتلؽ كؿ العبػارات مػ ْٗ,َ=  ُٔ/ُٓالبحكر تبمغ 

 تجاكز كتميا الزكجية اترب .
ماذا  يعني ىذا ض  إنو يعني بكؿ بساطة أف تكزاف الأعر العربي جذكرا فػي النثػر بػؿ قػؿ قاعػدة فػي النثػر تتلػؽ مػ  كثيػر مػف 
خصائص الكزف الأػعرم فػي النػكع كلكنيػا تختمػؼ فػي الكػـ، فكػأف الأػعر تكثيػؼ ليػذه الخصػائص المكجػكدة أصػال فػي النثػر. 

  لتجد أنيا تكافؽ ما تقدـ  كيمكف استعراض الكثير مف العبارات الدارجة
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 تداعيات -الباب الراب  
دراكيمػػا تميػػ و تطبيقػػات أػػت  البابػػاف المتقػػدماف ضػػركرياف لتكػػكيف تصػػكر عػػف منيجيػػة الخميػػؿ كمػػا يقػػدميا العػػركض الرقمػػي. كاد

ض إل  )عمـ أتناكؿ بعض اتخطاء التي كق  فييا بعض العركضييف العرب عندما تجاكزا العرك  البابفي ىذا تأكؿ ثمرة لو. 
لتطػػرؽ إلييػػا بالتلصػػيؿ يضػػيؽ عنػػو المجػػاؿ. العػػركض( دكف كعػػي عمػػ  كجػػكد مػػني  لمخميػػؿ، ناىيػػؾ عػػف فيػػـ ذلػػؾ المػػني . ا

صػػػيميا لمػػػف يرمػػػب كسأرسػػػؿ نسػػػخة بالبريػػػد اإللكتركنػػػي مػػػف مكضػػػكع المسػػػابقة إلػػػ  عنػػػكانكـ لتسػػػييؿ الرجػػػكع اتل سػػػأحيؿ إلػػػ  
 لمركابط.

 
 سأتناكؿ باختصار ما يمي :

 مف انتقدكا أك ىاجمكا الخميؿ صراحة أك تجاكزكه.بعض  -ُ
 أخطاء في العركض  -ِ
 ] بحكر [  جديدة  -ّ
 آفاؽ جديدة -ْ

 
 مياجمكا الخميؿ كمتجاكزكه

 لـ يياجـ الخميؿ أحد إب كىك يجيؿ منيجو. كسنرل أف دليؿ كؿ مف ىاجمو ذاتي كليس مكضكعيا.
:"كتمؾ ىي البحكر التي مامر فييػا الخميػؿ حتػ  إذا  ُكمف أقكالو، لعمو اتأد في ىجكمو عم  الخميؿ. اتستاذ محمد العياأي

تنازعتو المجػ  كتقاذفتػو اتمػكاج راح يستنصػر الػدكائر كيستصػرخ التلاعيػؿ لعمػو يسػحر بيػا عيػكف النػاس كلكػف خذلتػو التلاعيػؿ 
الزاحلػػة مػػف ىنػػا كىنػػاؾ فكلَّتػػو كللَّتػػو كدارت عميػػو الػػدكائر. كلػػـ يػػزؿ يعػػال  العمػػة مكقكفػػا مقطكفػػا مكسػػكفا حتػػ  عاجمتػػو التيػػارات 

 كخبىمتو كعقىمتو فكاف أكؿ المسحكريف."

)إبف جني ( إلنساف ادع  لو أنو يجم  بيف ألليف كطػٌكؿ الرجػؿ الصػكت بػاتلؼ فقػاؿ أبػك إسػحؽ   "كعم  ذلؾ قاؿ أبك إسحؽ
 لك مددتيا إل  العصر لما كانت إب أللا كاحدة."

مف قكؿ مف مد اتلؼ، فمف مدىا لـ يمبس اعتقاده لباس العمـ الذم أضلاه العياأي عمػ  رأيػو،   ىذا الذم يقكلو العياأي أسكأ 
كثانييمػا اعتبػار   -التػي يػزعـ أنيػا خػذلت الخميػؿ–بػيف التلاعيػؿ   الذم زاكج فيو بيف خطأيف، أكليما خطأ إقامػة حػدكد حقيقيػة

 دكد الكىمية.الح راح يكزع اتكقات الكىمية حسب  الكـ ىك كؿ أيء كمف ثـ
 / فىعال}تف{  فاعالتف  فاعالتف /            / فىعال}تف{  فاعالتف  فاعالتف /

كىذا في رأيو يظير عيب عركض الخميؿ لتلاكت عدد عناصر تلاعيمو أك أكزانيا كلحذؼ }تف{ في العركض كالضرب، كيقكؿ 
( ِكػٍؼ= ّتمػـ= ِلقيمػة الحقيقيػة لقػكؿ الأػاعر )ب=بأف عركض الخميؿ كق  في ىذا الخطأ لعدـ فيمو مبػدأ ابىتضػاـ؛ فػإف ا

 ىي ستة كليست سبعة كىي كالتالي:
= =ُِبتى ـٍ (= ِ/كىٍؼ=ِ/ليػ ( ]ضحت[ بنصؼ كحدة فصار  ِكالمجمكع ستة تف القيمة الحقيقية لػ)بتى تف كال مف )ب( ك)تى

=ٓ,َ-ِمجمكعيما = )ب=  ِ(=ٓ,َ-ُ(+)تى
 ثالث تلاعيؿ متساكية خالية مف الزحاؼ:كيصبح كؿ مف الصدر كالعجز مككنا مف 

________________________________ 
 (َِص  –كتابو )نظرية إيقاع الأعر العربي  ُ
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=ِبت= ٍي= ِ، ذٍس=ِ/في ًإ =ِ، كٍؼ =ِ، ليـٍ =ِسى =ُ/ؼي  ِ، آس=ِبا= ُ، فى
 ( .ٔ= ِ+آسُّ(/ )ٔ= ُ-ِِّ(/)ٔ= ُ -ِِّكىذه ثالث تلاعيؿ كؿ كاحدة منيا مف ست كحدات:)

اإلسػكات كىػك تعبيػر عػف سػككت المنأػد الجيػد كمػا زاد مبػدأ  ِِِإلػ   ِِّكىكذا أنزؿ مبدأ ابىتضاـ عػدد كحػدات فػاعالت
 مقدار كحدتيف زمنيتيف في نياية كؿ أطر

 

 آس با فى  ؼي  سيٍ  ذٍس  إً  في كؼٍ  لـ تى  ب
ِ ُ ِ ِ ِ ُ ِ ِ ُ ُ ِ ِ 

ُ,ٓ َ,ٓ ِ ِ ُ,ٓ َ,ٓ ِ ِ ُ ُ ِ ِ 
 ٔجػ =  ٔب =  ٔأ = 

  
ـٍ (، ب مكػػاف لممنطػػؽ فػػي الحػػكار حػػكؿ ىػػاجس كلػػـ يجعمػػو فػػي )   فػػي ) ب ( ك ) تى (  ابىتضػػاـ  ثػػـ لمػػاذا جعػػؿ ( ك )لػػ تى

  ذاتي، فيك كالحكار حكؿ فستاف عجيب اتلكاف يرل مأتريو أنو يناسب زكجتو الجنيةض
كؿ فرض لمذاتي عم  المضكعي ينت  ًحيىمو معو. كيؼ سيحتاؿ مف يقكؿ بيذا القكؿ ض، ىؿ يختصر ا س ىؿ يجعػؿ الػنقص 

 ربعا بدؿ نصؼ ض.

 فكيؼ سيتناكؿ العياأي قكؿ المتنبي:  ِالصمت ) آس ( في آخر الأطر = ثـ إذا كاف 
+ )آس(، فمماذا يككف اىتضاـ، كحت  لك اىتضمنا مف كػؿ  ِ ّ ِ ِ ّ ِ ِ ّ ِبف عمار سحاب + )آ  س( =   إنما بدر

كجػػكد ليػػا أم أف ( ب  ِاؿ ) آس =   . أـ يػػا تػػرل إفَِ=  ِ+  ٔ+  ٔ+  ٔفسػػيككف الأػػطر لػػدينا =   ) فػػاعالتف( كحػػدة
الأاعر ب يتكقؼ بيف الأطريف ض ذاؾ عف الذاتي، فما ىك المكضكعيض لنأخذ الأػطريف التػالييف مػف ميميػة عمػر أبػك ريأػة : 

 اتمـ ( كلنر ما ىي الصكر التلعيمية كالتركيبية المناسبة لمتعبير عف الكممات في كؿ أطر:  لؾ بيف  )أمتي ىؿ

 كـ مصة ** دامية أمتي كـ مصة دانية  أـ متي ** 
 = فاعمف مستلعمف مستعمف ّ ُ ِ – ّ ْ – ّ ِ= 

 أم جرحو في إبائي راعؼو =أم جرحو ** في إبائي ** راعؼو 
 = فاعالتف فاعالتف فاعال ّ ِ – ِ ّ ِ – ِ ّ ِ=  

 إسمعي نكح الحزان  كاطربي= إسمعي **نكح الحزان  **كاطربي
 =فاعمف مستلعالتف فاعمف ّ ِ – ِ ّ ْ- ّ ِ= 

 ىؿ مف فرؽ بيف الصيغ التالية :

 مستلعالتف فاعمف  فاعمف -فاعالتف فاعالتف فاعال   –فاعمف مستلعمف مستلعمف 

 حيث المضمكف فكميا تعبر عف:  نعـ مف حيث الأكؿ ، كب قاطعة مف  الجكاب :
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يػو لػػ )آس( فػػالتكقؼ ، كىػذا الجػكىر الجػام  ليػا ب مكػاف ف ّ ِ ِ ّ ِ ِ ّ ِسػبب كتػد سػبب سػبب كتػد سػبب سػبب كتػد= 
بيف الأػطريف حقيقػي كزجػو فػي خصػائص الصػدر كعالقػة مقاطعػو باطػؿ. كفػي اتمػر اسػتطراد؛ فانتيػاء صػدر الرمػؿ فػي كػؿ 
صكره بالكتد عػدا الصػكرة الكحيػدة التػي يبػدك أف المتنبػي دأػنيا فػي قصػيدتو :" إنمػا بػدر بػف عمػار سػحاب " يػكحي فػي الرمػؿ 

 ( .ِ-يس الصدر محذكفا )( كلِالتاـ أف العجز مرفؿ )+

 يتحدث في تصدير كتابو عف خمخمة  إيقاعية في البيت: د. محمد تكفيؽ أبك عمي

 قدمكس قد سرقكا الحركؼ كخانكا بعدما زلت بؾ القدـ

 بتسكيف اليمزة(-ك )بأٍ  ِبالمد(= -الناجمة عف عدـ تمييز الخميؿ بيف )با ُكيعزك ذلؾ إل  ما أسماه  ثغرة العركض 
 بيت تكحي بأف أطريو ىما :قراءة ال

 قدمكس قد سرقكا الحركؼ كخانكا......... بعدما زلت بؾ القدـ

كىػػذا سػػر الأػػعكر بالخمػػؿ، كىػػك أػػيادة لعػػركض الخميػػؿ ب ضػػده، فػػال عالقػػة لمأػػعكر بالخمػػؿ بثغػػرة ب كجػػكد ليػػا إب فػػي كىػػـ 
 ا في بيت كاحد.الكاتب.  فكأنو أخذ مف البيتيف التالييف صدر اتكؿ كعجز الثاني فجعميم

 مف بعد ما زلت بؾ اتقداـ         كقامكا كخانكا/ الحركؼ سرقكا قد قدمكس

 القدـ بؾ زلت ما بعد مفقدمكس قد سرقكا الحركؼ ىمك            

عندما يقرأ العربي : " قدمكس قد سرقكا الحركؼ كخانكا "... يتصكر صدرا مف بيت مصرع حسب قكاعد الخميػؿ فػي العػركض 
فية فينتظر العجز المطابؽ لذلؾ. فػإذا جػاء مػا يخيػب تكقعػو المطػابؽ لتقعيػد الخميػؿ  أػعر بالخمػؿ. فيػؿ ىػذه أػيادة عمػ  كالقا

 ِالخميؿ أـ لو ض

 " ّاتستاذ إبراىيـ الكافي 

بعػػد أف يمتػػدح مػػا أسػػماه نظريػػة الخميػػؿ يتسػػاءؿ :" مػػا ىػػك الػػداف  كراء كجػػكد ىػػذه النظريػػة.. طالمػػا جػػاءت تطبيقػػان عمػػ  مػػا ىػػك 
مكجكد..ض" كىذا السؤاؿ مغالط ظػالـ. فكػأف الخميػؿ يطالػب دكف كػؿ العممػاء بالتعامػؿ مػ  مػا لػيس مكجػكدا.ثـ يضػيؼ :" كلعػؿ 

تتابعػػة أك عصػػر )انحطػػاط الأػػعر( كمػػا يسػػٌم  أحياننػػا أػػاىده حػػي عمػػ  ابحتلػػاؿ السػػقكط الأػػني  لمأػػعر فػػي عصػػر الػػدكؿ الم
حسػػب رأيػػو تنػػاكؿ مػػا ىػػك مكجػػكد! كتسػػبب فػػي السػػقكط الأػػنتي   –بالصػػنعة التػػي سػػع  الييػػا الخميػػؿ دكف قصػػد" إذف فالخميػػؿ 

 لمأعر" فمف الذم تالف  كال العيبيف فتناكؿ ما ليس مكجكدا كنيض بالأعرض 

________________________________ 
 (ِٔص  –في كتابو ) عمـ العركض كمحاكبت التجديد  ُ

2https://sites.google.com/site/alarood/r3/Home/thaghrah 
3 http://www.alriyadh.com/847408  ُّْٗٔالعدد  -ـ َُِّيكنيك  ِٕ -ىػ  ُّْْأعباف ُٖجريدة الرياض الخميس  

https://sites.google.com/site/alarood/r3/Home/thaghrah
http://www.alriyadh.com/847408
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فظيػػرت بالتػػالي قصػػيدة التلعيمػػة كمػػف ثػػـ قصػػيدة النثػػر ككػػؿ ذلػػؾ فػػي محاكلػػة جػػادة لتكليػػد  إبػػراىيـ الػػكافي :" ....يقػػكؿ اتسػػتاذ 
 جديد لمأاعرية المكؤكدة في تمؾ النظرية التربكية عم  يد أيخنا الخميؿ بف أحمد علا هللا عنا كعنو."  

 ُمح ما أفسده الخميؿ.كىذا الرأم الذاتي ب يحتاج تعميقا. لكأنو يقكؿ إف أدكنيس أص

المتلػػؽ( أك ألحػػؽ بػػو الخبػػب فأجػػاز  -كػػؿ مػػف قػػاؿ إف الخميػػؿ مافػػؿ عػػف كجػػكد الخبػػب فػػي دائػػرة )أ المتػػدارؾ،بالخبػػب  ممحقػػك
القط  في الحأك فيك يلرض عم  الخميؿ القكؿ بجكاز العمة فػي الحأػك، كحاأػا لمخميػؿ أف يقػكؿ ذلػؾ، كاتمػر فػي ىػذا متسػ  

إيقػػاع قػائـ بذاتػو خػارج اإليقػػاع البحػرم الػذم يضػػـ بحػكر الخميػؿ. كلمػف أػػاء أف يطمػ  عمػ  المزيػػد  جػدا. كالصػكاب أف الخبػب
 أدناه ِمراجعة الرابط

  ّالدكتكر محمد صادؽ الكرباسي

مف يذىبكف مذىب الكرباسي يقترحكف إطالؽ لقب ) الخميػؿ الثػاني ( عميػو، ذلػؾ بأنػو جعػؿ الػدكائر ثالثػا كأربعػيف دائػرة كجعػؿ 
البحكر مائتي كتسعة. كىك الخارج في كؿ ما دعاه بحرا جديدا عف عركض الخميؿ، كمف عجب أنػو يسػتعمؿ فػي ذلػؾ تلاعيػؿ 

ليا. إف أرعية التلاعيؿ في عركض الخميػؿ مسػتمدة مػف تقيػدىا بتكصػيؼ الخميػؿ الخميؿ بعد أف أفرميا مف مكاصلات الخميؿ 
 لكؿ منيا المستمد بطبيعة الحاؿ مف مني  الخميؿ.، فإذا 

بعيػػدا. كفػػي ىػػذا الكتػػاب  تبمػػغ اللداحػػة فػػي كتػػاب د. محمػػد صػػالح الكرباسػػي " ىندسػػة العػػركض " كفػػي تقػػريظ مػػف قرظػػكه مبمغػػا 
ىيمنػػة مػػني  الحلػػظ عمػػ  ملػػاتيح أبػػكاب التلكيػػر،  لمعمكمػػات فػػي ميػػاب المػػني . بػػؿ قػػؿ فػػي كارثػػة يتجمػػ  اتثػػر المػػدمر لكثػػرة ا

اتمر الذم يقكد صاحبو إل  استعماؿ تلاعيػؿ الخميػؿ منبتٌػة عػف منيجػو ليخػرج بنتػائ  تحطػـ منيػاج الخميػؿ كتحطػـ  معػو فػي 
العربيػػة السػػميمة التػػي ب يعػػدك عػػركض الخميػػؿ أف يكػػكف أأػػكاؿ تجاكرىػػا كتناكبيػػا الجديػػدة الأػػعر الأػػعر كمػػا أبػػدعتيا السػػميقة 

 تصكيرا ليا. 

العالقة بيف مني  الخميؿ كتلاعيمو كالعالقة بيف كاتالكج قط  المكجك كتمؾ القط ، .تركيب القط  بدكف فيػـ الكاتػالكج بػؿ بػدكف 
 عممية بدىية جد كبيرة . إدراؾ لكجكده أصال بدعكل اإلبداع كالتجديد . كتجاكز الخميؿ مغالطة فكرية منطقية 

 ]بحر المحمؼ[ التاـ ككزف أطره  

 ِ( ِ) ّ ّ ِ( ِ) ّ ِ( ِ) ِ( ِ) ّملاعمتف متلاعمف متلاعمف ملاعمتف  = 

 كمف نظمو عميو:

________________________________ 
1 https://sites.google.com/site/alarood/r3/Home/yathlemoon 
 
2 http://arood.com/vb/showthread.php?t=3865 
3 http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=32533 
 

https://sites.google.com/site/alarood/r3/Home/yathlemoon
http://arood.com/vb/showthread.php?t=3865
http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=32533
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 مض  عمىـه فتناثرت أمـه فمف ليا يقؼي ....لقد ذىبٍت نعـه تمت أممان فيا ترل ترؼ

 فانظر إل  فداحة الخرؽ  مف عدة كجكه:

 المتمؼ ( إب بالتقدـ أك التأخر في نلس المسار -تلعيمتيف ب تجتمعاف في تتاب  متصؿ عم  نلس الدائرة ) قجم   -ُ
 كنت  عف ذلؾ جم  أربعة أسباب متجاكرة تخرج أم كزف مف الأعر في عير الخبب -ِ
 ككذلؾ جم  كتديف أصميف ب يجتمعاف أبدا في الأعر العربي. -ّ
 ت الأعر العربي في الطكيؿ كمجمكعو أربعة كعأركفالطكؿ الزائد عف الحد اتقص  لبي -ْ

ف أسػػماىا تسػػمية مغػػايرة  كألزميػػا مػػا ب يمػػـز مثػػؿ  تسػػتثن  مػػف خػػرؽ عػػركض الخميػػؿ تمػػؾ اتكزاف التػػي تكافػػؽ أكزاف الخميميػػة كاد
 البحر الذم أسماه  ) مجزكء المجمكع المسدس( ككزنو أطره: 

 التاـ الذم ألـز آخر تلعيمتيف فيو العصب ملاعمتف ملاعيمف ملاعيمف، كما ىذا إب الكافر

تػػرل  د. مػػركة عطػػا حػػكؿ المسػػانيات الحديثػػة : " أنيػػا كقلػػت مكقلػػا سػػمبيا إزاء أدكات الخميػػؿ التحميميػػة مػػف سػػبب ككتػػد ، كلغتػػو 
 " الداخمية التي ب تصمح في رأييا ] رأم المسانيات[  لمبحث المغكم الحديث كب ترق  إل  مصاؼ العالمية

عطػػا هللا  حػػكؿ المسػػانيات الحديثػػة : " .......إب أنيػػا كقلػػت مكقلػػا سػػمبيا إزاء أدكات الخميػػؿ التحميميػػة مػػف سػػبب ككتػػد ، مػػركة 
 كلغتو الداخمية التي ب تصمح في رأييا لمبحث المغكم الحديث كب ترق  إل  مصاؼ العالمية "

" Others such as Prince (1989) and Schuh (1996) have continued to approach the analysis 

more universally. Prince emphasizes the importance of the metron, a phonological unit 
between the foot and the hemistich, and reconstitutes watid and sabab in the modern 
inventory of Strong and Weak components."1 

( تنػػػاكلكا المكضػػػػكع بأػػػكؿ أكثػػػػر انسػػػجاما مػػػػ  ُٔٗٗ( كسػػػػككه ) ُٖٗٗبتصػػػرؼ : " كثمػػػػة آخػػػركف مثػػػػؿ  بػػػرنس ) الترجمػػػة 
العالمية. كيؤكد برنس في ىذا عم  أىمية ) المقياس (  كىك تركيب بيف التلعيمة كالأطر،  كيعيد قكلبة مككنػات الكتػد كالسػبب 

 طبقا تطر العركض النبرم كمقاطعو القكية كالضعيلة." 

"English is a stress-timed language, French is syllable-timed. Poets in both languages made 
efforts to import the quantitative metres from classical Greek and Latin. In French these 
attempts failed in a very short time, and became mere historical curiosities. French poetry 
remained with the syllabic versification system, which is congenial to a syllable-timed 
language. English Renaissance poets thought they succeeded in the adaptation of the 
quantitative metre. But they were doing something that was very different from what they 
thought they were doing: working in a stress timed language, they based their metre on the 
more or less regular alternation of stressed and unstressed syllables, and not as they thought, 
on the regular alternation of longer and shorter syllables. They used the same names and 

________________________________ 
1 http://www.swarthmore.edu/sites/default/files/assets/documents/linguistics/2010_hazelscott.pdf 
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graphic notation for the various metres, but the system was utterly different, and well- suited to 
the nature of a stress-timed language"1 

ء المغتػيف جيػدىـ بسػتيراد الميػزاف الكمػي مػف : " اإلنجميزيػة لغػة نبريػة، كاللرنسػية لغػة مقطعيػة، كقػد بػذؿ أػعرا ترجمػة مػا تقػدـ
  .المغتيف اليكنانية الكالسيكية كالالتينية

كلػػـ يمػػػض طكيػػؿ كقػػػت حتػػ  اتضػػػح فأػػؿ ىػػػذه المحػػاكبت فػػػي اللرنسػػية، كلػػػـ يبػػؽ منيػػػا إب طرفتيػػا التاريخيػػػة. كبقػػي الأػػػعر 
 .اللرنسي قائما عم  نظاـ مقطعي متجانس م  تمؾ المغة ذات التكقيت المقطعي

أما الأعراء اإلنجميز في عصر النيضة فقد ظنكا أنيـ نجحكا في تكييؼ الميزاف الكمي، كلكف ما كانكا يقكمكف بو كػاف مختملػا 
 –بأػكؿ أك آخػر  –عما ظنكا أنيـ يقكمكف بػو، كنظػرا تنيػـ كػانكا يتنػاكلكف لغػة نبريػة فقػد قٌعػدكا ميػزانيـ عمػ  التبػادؿ المنػتظـ 

  [ِ[ كالطكيمة ]ُمنبكرة، كليس كما كىمكه تبادب بيف المقط  القصيرة ]لممقاط  المنبكرة كمير ال

لقػد اسػػتعممكا نلػس اتسػػماء كالرمػػكز لكافػة اتكزاف كلكػػف النظػاـ العركضػػي كػػاف مختملػا كميػػا، فقػد كػػاف نبريػػا مناسػبا لمغػػة قائمػػة 
 عم  النبر. ] كليس كميا[ "

لمغات اتكركبية الكمي فكيؼ يصمح لمغة العربية التي يمتاز عركضيا عف إذا كاف النبر ب يصمح  مقياسا كمقٌعدا تعاريض ا
 تمؾ اتعاريض  الكمية بأنيا ىيكمية أم ذات ىيئة تييمف عم  الكـ.

عندما استعمؿ فايؿ النبر كجعمو عم  الكتد كعندما استعمؿ الغكؿ النبر كجعمو عم  السبب السابؽ لمكتػد فإنمػا كانػا يسػتعمالف 
ف مملاه بمصطمحات النبر. فما قيمة النبر في الكزف إف كاف مجػرد تكصػيؼ لمقػاط  الخميػؿ. إب أف  يكػكف عركض الخميؿ ك  اد

ذلؾ لتعمـ  اإلنأاد كما يقكؿ اتستاذ الغكؿ،  فيككف معتمدا عم  العركض ب مقررا لو. كلك كاف  المكقؼ مف النبر في مجاؿ 
 مكانو. كما أف ثمة آراء أخرل.العركض مكضكعيا لما اختمؼ كؿ مف فايؿ كالغكؿ عم  

الذم أدركو عم  ضكء الرقمي كمعرفتي فيما طرؽ بالمسانيات مف العركض كأحاكؿ أف أثبتو ىك أف العػركض العربػي كالأػعر 
العربػػي نسػػي  كحػػده فػػي مكضػػكع الكػػـ كالييئػػة كعمػػاده كػػؿ منيمػػا اتسػػاس ىػػك الكتػػد. كأف العالميػػة لػػـ ترتػػؽ إليػػو. المسػػانيات 

الحة لتصػػكير الكقػػ  السػمعي، كلكنيػػا بتجاىميػػا لمكتػػد فػي الأػػعر العربػػي ب تصػػمح لمتقعيػد لػػذلؾ الأػػعر كفػػرؽ بػػيف بعالميتيػا صػػ
 .الكصؼ كالتقعيد

العربية متميزة عف كؿ المغات كبنية أعرىما كعركضػيا متميػزاف عػف كػؿ اتأػعار كاتعػاريض كالخميػؿ متميػز عػف كػؿ عممػاء 
 .العركض في العالـ

________________________________ 
1https://www2.bc.edu/~richarad/lcb/fea/tsurin/compmetrics.html 
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تناسػػب كػػؿ اتعػػاريض بمػػا فييػػا العػػركض العربػػي كذلػػؾ فػػي مجػػاؿ   -ب أقصػػد النبػػر ىنػػا  –سػػانيات الحديثػػة العالميػػة فػػي الم
تكصيؼ اتكزاف. كلكنيا تقصر عف مدل كمستكل عمـ العركض العربي فػي مجػاؿ التقعيػد. فيػي متخملػة عػف الخميػؿ كالعربيػة 

  .يؿ الخميؿ دكف منيجوفي ىذا الباب. كما يقصر عف ذلؾ العركض العربي الذم أخذ بتلاع

العػػػركض الرقمػػػي كحػػػده ىػػػك الػػػذم يثبػػػت تميػػػز العربيػػػة كالخميػػػؿ كعمػػػـ العػػػركض العربػػػي كبنيػػػة الأػػػعر العربػػػي بأػػػكؿ ب يمكػػػف 
 .لمسانيات العالمية بمكمو دكف تطكير يضعيا تحت ىيمنة مني  الخميؿ

غ ذلػؾ إب بتطػكير ذاتيػا لتقػ  تحػت ىيمنػة مػني  الخميػؿ. إذا أرادت العالمية بمسانياتيا الحديثة التقعيد لمعركض العربي فمػف تبمػ
كثير مف محاكبت المسانيف العرب تصب في ىذا ابتجاه كلكنيا تقتصر عم  تأىيؿ المسانيات الحديثة لتقترب مف التلاعيػؿ ب 

 .مف مني  الخميؿ

يطكؿ المقاـ جدا لػك رحػت أستقصػي عػكار مػف خػالؼ الخميػؿ أك جػاء ببحػكر جديػدة تتجػاكز منيجػو أك انتقصػو أك انحػاز إلػ  
 التقعيد لمعركض العربي عم  مير أساس عركض الخميؿ. 

العربػي ليس ىذا التعميـ صدفو أك مجازفو، فالمنػاى  تكػكف أػاممة أك ب تكػكف أبػدا. مػني  الخميػؿ أػامؿ فػي نظرتػو لمعػركض 
 أك خطأ كمو. مف ب يدرؾ ىذا يىضي  كييضي  ميره. ُكاصلا لمذائقة العربي، فإما أف يككف صحيحا كمو

عم  أف مف المليد جػدا لمميػتـ أف يتػاب  أخطػاء العركضػييف كالأػعراء، كىػك مػا يضػي  عنػو المقػاـ فػي ىػذا البػاب، كأكتلػي ىنػا 
ميؿ لدل عركضييف كبػار ناىيػؾ عػف العديػد ممػف يػأتكف بمػا يسػمكنو البحػكر بذكر الركابط التي تبيف آثار الغلمة عف مني  الخ

 ِالجديدة:

________________________________ 
مكضحتاف في الصلحة كىما تختمؼ تلاعيؿ الخميؿ في حكميف جزئييف عف مني  الخميؿ، كالكاق  الأعرم ينحاز إل  مني  الخميؿ،  ُ

 التالية.
 /qabas-https://sites.google.com/site/alarood/r3/Homeالرقمي فبس مف نكر الخميؿ:  ِ 

المالئكة، د. أحمد مستجير، الأيا جالؿ الديف كيتضمف ىذا اتخطاء التي كق  فييا العركضيكف:الجكىرم، حاـز القرطاجني ، نازؾ 
 الحنلي.

 https://sites.google.com/site/alarood/r3/Home/jadeedahبحكر جديدة 
              http://arood.com/vb/forumdisplay.php?f=83 

 http://arood.com/vb/showpost.php?p=75745&postcount=10بيف الذاتي كالمكضكعي    
 hinaidi-https://sites.google.com/site/alarood/alبحر الينيدم 

 https://sites.google.com/site/alarood/r3/Home/yathlemoon_taqiد. محمد تقي جكف عمي ظمـ الخميؿ : 
 nusair-https://sites.google.com/site/alarood/r3/Home/mahdiؿ :  ميدم نصير ظمـ الخمي

 deeeb-abu-kamal-oogle.com/site/alarood/drhttps://sites.gد. كماؿ أبك ديب ظمـ الخميؿ : 
 http://arood.com/vb/showthread.php?t=6275د. محمد الخاقاني ظمـ الخميؿ : 

 meree-resalah-https://sites.google.com/site/alarood/r3/Home/22محمكد مرعي ظمـ الخميؿ : 
 https://sites.google.com/site/alarood/r3/Home/thaghrahد. محمد تكفيؽ أبك عمي ظمـ الخميؿ : 

https://sites.google.com/site/alarood/r3/Home/-qabas
https://sites.google.com/site/alarood/r3/Home/jadeedah
http://arood.com/vb/forumdisplay.php?f=83
http://arood.com/vb/showpost.php?p=75745&postcount=10
https://sites.google.com/site/alarood/al-hinaidi
https://sites.google.com/site/alarood/r3/Home/yathlemoon_taqi
https://sites.google.com/site/alarood/r3/Home/mahdi-nusair
https://sites.google.com/site/alarood/dr-kamal-abu-deeeb
http://arood.com/vb/showthread.php?t=6275
https://sites.google.com/site/alarood/r3/Home/22-resalah-meree
https://sites.google.com/site/alarood/r3/Home/thaghrah
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 : ىؿ مف اختالؼ بيف مني  الخميؿ كما يراه الرقمي كتلاصيؿ أحكاـ التلاعيؿ ضسؤاؿ

اتصؿ أف مقياس صحة الرقمي ىك مطابقة ما ينبثؽ منو مف أحكػاـ تطبيقيػة تحكػاـ التلاعيػؿ، كىػك ب يتخطػ  حػدكد تلاعيػؿ 
الخميؿ في أكزاف الأعر، فإف نتجت عنو صكر خارج إطار أحكاـ التلاعيؿ فيي تمثؿ مكزكنا ب أػعرا. لكػف عػركض التلاعيػؿ 

-ٗالمحػاكر   ٖٖالتػكأـ الكتػدم كقػد تػـ بحثػو ص َُ - ُُالمحػكريف  ُّٓص  يتجاكزه فػي حػالتيف ىمػا المكانلػة كالمعاقبػة
ٖ-ٓ  

 :كتب الكثير عف دائرة المأتبو، كذلؾ حكؿ نقطتيف ينلرد بيما حأك بحكر ىذه الدائرة، 

فػي  َُ، ُُجػزا( بػيف سػببي المحػكريف  –حسػب التلاعيػؿ ثمػة )معاقبػة  ٗ-َُ-ُُعمػ  المحػاكر  ِ ِ ِالتركيػب   -ُ
جػػزؾ( فػػي المنسػػرح بػػيف ذات السػػببيف عمػػ  ذات المحػػكريف جػػكاز  -كاز زحػػاؼ أحػػدىما. كثمػػة )مكانلػػةالخليػػؼ أم جػػ

زحاؼ كمييما. كلكف حسػب الليػـ المنيجػي لمخميػؿ فػإف الحكػـ كاحػد، الكاقػ  الأػعرم ينحػاز إلػ  الػرأم الثػاني أم كحػدة 
 ُ  عصر الخميؿ إب بيت أعر كاحد لمبيدالحكـ في أف ما بيف السببيف معاقبة في كال البحريف. كلـ يأذ عف ذلؾ حت

: 
 تقرب منو إذا ىك اقتربا       فال تؤكؿ إذا يؤكؿ كب 

 
                                                                                                                                                                                        

ك د. عبد هللا الطيب مجذكب ظممكا الخميؿ باتيامو بنقؿ العربي عف أعريض   حسيف جالب ك نزار الديراني كؿ مف عبد هللا
أعكب أخرل، كىذا دليؿ عم  عدـ كعييـ عم  مني  الخميؿ، فالمني  ب ينقؿ : 

le.com/site/alarood/r3/Home/thaghrahhttps://sites.goog 
 

http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=74179&highlight=%C7%E1%E3%DF%C7%E4%DD%ُ

C9 

https://sites.google.com/site/alarood/r3/Home/thaghrah
https://sites.google.com/site/alarood/r3/Home/thaghrah
http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=74179&highlight=%C7%E1%E3%DF%C7%E4%DD%C9
http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=74179&highlight=%C7%E1%E3%DF%C7%E4%DD%C9
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كتػدعكه الكػؼ فػي الخليػؼ، كالخػبف فػي المنسػرح. مليػـك  ٓتذكر كتب العركض جكاز زحػاؼ السػبب عمػ  المحػكر   -ِ
في الرقمي يستبعد ىذا الزحاؼ في كمييما. الكاق  الأعرم يؤيد ىذا الليـ، كذلؾ يحيؿ الأػكاىد الػكاردة  ُالتكأـ الكتدم

:"فػي الحقيقػة ِحكلو إل  الصناعة عم  مقاس  تنظير التلاعيؿ. كمف اإلضاءات عم  ذلؾ قكؿ د. مصطل  حركات
  ي أذىاف العركضييف "حذؼ الحرؼ الساب  )أم الكؼ( ب يدخؿ عم  التلعيمة "مستل  لف" إب ف

 
اتصػػؿ فػػي اللكػػر التجريػػد، فػػإذا نػػٌزؿ عمػػ  الكاقػػ  كػػاف ب بػػد مػػف صػػيغ اصػػطالحية تسػػاعد عمػػ  تجسػػيد الملػػاىيـ المجػػردة 
كتجزيئيا بما يساعد عم  التطبيؽ في الكاق  ، ىذه الصيغ أك المصطمحات تختمؼ بيف المجابت المتعددة، سكاء بػيف آداب 

ف خدمت التطبيؽ فػي كػؿ مجػاؿ عمػ  حػدة، إب أنيػا تقػؼ حػاجزا يحػكؿ دكف اتمـ كما بيف اللنكف  كالعمـك المختملة، كىي كاد
المقارنة كالربط بيف تمؾ المجابت،   فإذا أمكف النلاذ مف التجزمء كالتجسيد إل  الأمكلية كالتجريد في كؿ عمـ أمكف الػربط 

كالأمكؿ. كما يتـ التعبيػر عنػو بػالمنطؽ الرياضػي مػف قػكانيف تمػؾ كالمقارنة بيف تمؾ المجابت. الرياضيات ىي لغة التجريد 
العمـك يسٌيؿ كأؼ اتكاصر بينيا. فيما يمي استعراض سري  لبعض العالئؽ بيف العركض ككزف الأػعر  كمجػابت مختملػة 

 ب يتس  المقاـ ىنا إل  أكثر مف التدليؿ عمييا  م  ذكر مكقعيا لمف أاء ابستزادة:

 لمدكتكر أحمد رجائي يكأؼ أكجو الأبو كالتمثيؿ  ّ: كتاب  )أكزاف اتلحاف( ق الأعر كالمكسي

 الرقمي يختصر الكثير كيزيد اتمر كضكحا كصكب إل  تكحيد تدكيف النكتة المكسيقية  ككزف الأعر بذات اترقاـ

 
 

 
 

________________________________ 
 

 
 (ْٓص  –في كتابو ) المسانيات الرياضية كالعركض   ِ

3 https://sites.google.com/site/alarood/r3/Home/alhaan 
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 مظاىر طبيعية –اإليقاعيف السمعي البصرم 

 
 مدركات السم  كالبصر تنتلح آفاؽ لمتأمؿ.عندما يتـ التعبير باترقاـ عف 

 ىذا تمثيؿ بياني مناسب لتلعيمة الكامؿ كيظير كجو الأبو م  كردة في الطبيعة
 ، كتمثيؿ ذلؾ عم  اإلكسؿ كالتالي:ّ ّ ُ=  ّعمف – ِفا – ُت – ُمتقاعمف= ـ

 

 
 

دة. الأػػاعرية ب تكػػكف أػػعرا إب فػػي ليػػذا الأػػكؿ تداعياتػػو. أيمػػا كعػػاء كضػػ  بػػو العطػػر فيػػك زكػػي الرائحػػة لكنػػو لػػيس كر 
 كعاء الكزف كالقافية. القكؿ بقصيدة النثر كالقكؿ بالكردة المبعثرة.
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 : ُالعمارة كالعركض –السمعي كالبصرم 
 

 

 

  

________________________________ 
1https://sites.google.com/site/aroodwasseem/ 
 

https://sites.google.com/site/aroodwasseem/
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 ُـ/ع مؤأر 

 ىذا المكضكع مظنة صحة، لكنو ممت  .
 كجممكد صخر حطو السيؿ  مف عؿ ----مكر ملر مقبؿ مدبر معا 

 رف* مؽ* بمٍف مٍد برف* معف* . مكٍر رٍف ملر* 
 عمي لمف* .كجؿ* مك دصا* رف* حط*  طيس* سي* 

 ّ *ِ *ّ *ِ *ِ *ّ *ِ *ّ *ّ *----ّ *ِ ّ *ِ *ِ *ّ *ِ *ّ *ّ 
 النجمة في الرمكز أعاله تقـك مقاـ  السككف ، ما ب سككف عميو عميو ينتيي بمد

إف كجػد  ُة المنتيية بحػرؼ مػد ) عمػة( مػف فئػة )ع( الػرقـ نعتبر المقاط  المسكنة مف فئة )ـ*( كالمقاط  مير المسكن
 عم  الحياد فال نعتبره

 نقسـ عدد المقاط  مف فئة )ـ( عم  عدد المقاط  مف فئة )ع( في البيت أعاله
  َ,ٖ=  ِ/ ُٔـ/ع = 

 إذا ىي نٌصتو كب بمعطَّؿ     ----البيت :  كجيدو كجيد الريـ ليس بلاحش   
 ي* س بلا حأف*كجي دف* كجي در* رم مم

 صت* ىك كب ب معط* طمي إذا  ق  ينص* 
 ٗ,َ=  ٖ/ ٕـ/ع = 

ذ يستحضػػر الأػػاعر المكقػػؼ ينلعػػؿ بػػو فيرتلػػ  المؤأػػر. أمػػا البيػػت الثػػاني فيػػأتي فػػي   البيػػت اتكؿ تعبيػػر عػػف السػػرعة كاد
 .سياؽ استرخاء كتأمؿ تيدأ معو نلس الأاعر فينخلض المؤأر

ػػائًػػيأىٍعمىٍيتي        بيت آخر: ػػتًػػي نيػػدىمى ػرىاحى ػيىػميػكميػني ًلػصى ـٍ أىٍحلٍؿ ًبأىٍف ...سى ؽِّ لى ٍكتى الحى  صى

ِ *ِ *ّ *ِ *ِ *ّ *ِ *ِ *ّ... *ُ ّ ّ ُ ّ ّ ُ ّ ِ 
 ) اصطالحا( ...مؤأر العجز = صلر ُٖ/صلر = ٗمؤأر الصدر =

  :. في الصدر صرامة كقكة في المعن  كالتعبير أأبو ما تككف ببياف  عسكرم
 العجز بما  يحكيو مف حركؼ مد كخمك مف السكاكف كأنو تعبير عف عدـ مبابتيا بقكؿ القائميف  

يأكؿ الرقمي جسرا بيف فكر الخميؿ كما يستميمو في العركض كبيف معارؼ أت ، فكأنو زيت جديد في مصباحو. ما قدمتو  
مجابت خارج الأعر قميؿ مف كثير. كمف أاء المتابعة يجد عدة  عناكيف كالطريؽ إل  تلاصيميا مكضكع  )لماذا الرقمي 

)https://sites.google.com/site/alarood/r3/Home/lematha 
  

________________________________ 
1https://sites.google.com/site/alarood/r3/Home/meemain 

https://sites.google.com/site/alarood/r3/Home/lematha
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 : ُالعركض المقارف

لكؿ لغة عركضيا كمصطمحاتيا كطرؽ تدكيف أكزاف أأعارىا فيو، كاعتماد اترقاـ أداة لمتعبير عف اتكزاف مما يعمؿ عم  
العربية كالركمانية القديمة فكالىما مأتركتاف في الكـ كلك أف العربية تتميز إظيار التأابو بيف أكزاف بعض  المغات كما بيف 

ظيار التناظر بيف أكزاف لغات أخرل ، كما بيف العربية كابنجميزية فابنجميزية لغة نبرية.  بالييئة. كاد
 

تنبك في ذكؽ البعض.  في الرمؿ أم  تحكليا إل  فاعالتي صالح أم دكف الحسف كقد  ِ ّ ِالمعركؼ أف كؼ فاعالتف 
 نجد البيتيف التالييف سائغاف في السم 

 
 جٌد في طالبيا قضاىا ثـليس كؿ مف اراد حاجةن          

 .....فاعالتي فاعالتي فاعالتف ّ ّ ّ ّ ّ ِ
 

 ردني إل  بالدم .... م  نسائـ الغكادم
 .....فاعالتي فاعالتف ِ ّ ّ ّ ِ

 

( في اتعاريض الغربية نبرييا ككمييا مككف مف سب  كحدات كؿ  trochaic heptameterالبيت مف ) التركي السباعي     
ـٍ ( – DUM)كمقط      DUM daكحدة يرمزكف ليا ب    المنبكرة  في الأعر النبرم كالطكيؿ في الأعر الكمي فمك  ىك د

. قارنو مف اليميف لميسار لممالكزف  –يـ خالفا بصطالح –ثـ  كتبنا   ُلرمز دى( ا –da)مقط   كأعطينا  ِأعطيناه  الرمز 
 م  كتابة الرمز اإلنجميزم معككسا ليناسب العربي متذكريف أصمو مف اليسار

 

  ُ ِ  ُ ِ  ُ ِ  ُ ِ  ُ ِ  ُ ِ المصطمح اإلنجميزم الأطر
DUM 

da   
DUM 

da  
DUM 

da  
DUM 

da  
DUM 

da  
DUM  

da 
 تٍف/ حا جػى  را دى  مف أى  كٍؿ ؿي  لٍي سى  trochaic heptameter ليس كؿ مف أراد حاجةي 

   بًد/م ب بو  ني إً  رٍد دى  trochaic tetrameter ردني إل  بالدم
 

اتخير تف  أطر الأعر في العربية كخاصة العجز ب ينتيي بمتحرؾ. فتـ في نالحظ التأابو بينيما باستثناء المقط  
 كتـ في الأطر اتخير مف الثاني إضافة ممدكد/ ساكف.المقط  اتخير مف الأطر اتكؿ حذؼ المتحرؾ، 

 

 

 

________________________________ 
1
 https://sites.google.com/site/alarood/r3/Home/comparative-metrics 

https://sites.google.com/site/alarood/r3/Home/comparative-metrics
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 التداعي كاالستدعاء
ىذا مكضكع حساس جميؿ مف مكاضي  الأعر كالعركض بؿ كاتدب كاللكر، كملردتاه التداعي كابستدعاء،  كقبؿ الدلكؼ 

أف  –كما في سائر مكاضي  الرقمي  –كسيجد القارئ  إل  ساحة الأعر كاتدب يقتضي اتمر أرح الملردتيف كظالليما.
الجديد فيو ىك طريقة تناكؿ المعمكمات المعركفة كتأطيرىا بأكؿ يظيرىا في سياؽ ينتظـ ما قد يبدك مختملا مف أصنافيا، 

 كىذا مف أأنو أف يلتح الباب لتكحيد النظر كالحكـ كربما التقعيد بينيا. 
 

كبالتالي تككف سيؿ. فمف أراد أف ينتيي بالسيؿ إل  بئر أك مزرعو فإف ذلؾ إذا ىطؿ المطر فإف مف تداعيات ىطكًلو مسيمػيو 
يستدعي أف يقـك بالحلر لتقرير مسيؿ السيؿ. كىنا نرل أف اتصؿ ىك التداعي ثـ يأتي ابستدعاء عم  أكؿ فعؿ يقصد منو 

كالضا مثال مف أسلؿ إل  أعم   صكغ التداعيات سكاء بأكؿ سمس باتجاه الجاذبية أك بأكؿ يتطمب جيدا عكس تمؾ السنف، 
 لمكصكؿ بالماء إل  ماية مقصكدة. 

 

إذا قصدت الح  فإف القصد يستدعي تجييزات عدة، كمنيا عم  سبيؿ المثاؿ تحضير المصاريؼ كأراء مالبس اإلحراـ 
عجمة فإف ليا تداعياتيا  كفحص السيارة  ثـ قيادة السيارة إل  مكة المكرمة،  كما إل  ذلؾ.  أثناء قيادتؾ لمسيارة لك انلجرت

مف جنكح السيارة  كتنبيؾ إل  ضركرة ضبط مسارىا كتكقيليا، فتنبيؾ يعتبر مف التداعيات كمحاكلتؾ ضبط مسيرىا كتكقيليا 
 استدعاء تعماؿ تقـك بيا كرد فعؿ عم  التداعيات.

 

 يبدأ السيؿ بالتداعي، كيبدأ الح  بابستدعاء. 
ككال المثاليف قائـ مف صنؼ يجتم  فييما التداعي كابستدعاء. كثمة صنؼ ب بد تحدىما فيو مف نلي ا خر. كىذا 

ف يكف خاصا بالعركض كالأعر فإف لو تداعياتو في أت  المجابت العممية كاتدبية كاللكرية كسكاىا. كىذه   المكضكع كاد
 .تلكيرير الخميؿ مف تداعيات. كىذا ملعـ بمتعة البحث كما يثيره اتىمية ىي الجديرة بما يكلده ابنغماس في تلك

 

 م  تلاكت بيف أثرييما حسب كؿ حالة.  -مف حيث المبدأ  –نبدأ بالصنؼ اتكؿ حيث يمكف اجتماعيما  
أتي حسبؾ مثاب عم  ىذا قكلو تعال  :" كمف يتؽ هللا يجعؿ لو مخرجا كيرزقو مف حيث ب يحتسب " فالتقكل استدعاء كي

 المخرج كالرزؽ مف لدف هللا سبحانو تداعييف لذلؾ ابستدعاء. 
 

 فاتمر المقصكد الحاصؿ ببذؿ جيد استدعاء كما يترتب عم  أمر ما تمقائيا كنتيجة تحكميا السنف كالثكابت تداعو 
ىذيف ينضكياف في  قد يقكؿ قائؿ إف ىذا مف باب اللعؿ كرد اللعؿ أك مف باب التحدم كابستجابة، كمف أمعف النظر كجد

 إطاره كىك يأمميما كيزيد عنيما.
 

 كا ف ننتقؿ إل  الأعر كالعركض.
 

ب أؾ أف الأعر مزي  مف ابستدعاء كالتداعي معا، كلكف اتصؿ فيو ابستدعاء مف حيث قصد الأاعر قكؿ الأعر في 
تداعي كابستدعاء، كالملترض في ذلؾ مكضكع محدد. كلكف  في إطار ىذا التكجو العاـ فإف آلية النظـ تخض  لكؿ مف ال

 اإلطار أف يزيد التداعي بالنسبة لممكىبيف عم  سكاىـ. 
 

 كمف المكاقؼ الطريلة في ممبة أحدىما عم  ا خر ما يركل مف أف أحدىـ كقؼ يرثي خميلة فاستيؿ بالصدر:
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و الناس، فأكمؿ بالعجز " فكأنني أفطرت في مات الخميلة أييا الثقالف ، كىذا استدعاء مكفؽ لصيغة تناسب نبأ النعي،  فانتب
رمضاف" فضحؾ الناس. كب يخل  أف تداعو ب استدعاء أك سكء تعبير لـ يدف  لبس اإلخالؿ في التكازف بيف التداعي 

كابستدعاء. كقد تـ ذلؾ تحت تأثير إمراء التصري  كزنا كقافية مميزة، فكاف ىذا التلاكت بيف مقتضيات ابستدعاء ككاق  
 لتداعي مثارا لمملارقة.ا

 يسكد فيو قصد ابستدعاء  كقكلو متخمصا مف الغزؿ إل  المدح : –كاأتير بو المتنبي  –كالتخمص في الأعر 
 

بىا الٌأاًدفي  ىذا جانىسى  أيفى  لىيا     مف فقيمتي  ًتٍربىٍييا بىيفى  بنا مىٌرتٍ   العىرى
كىتٍ  رىل ليثى    ييرىل كالميغيثً  قالتٍ  ثـٌ  فاستىٍضحى  انتسبىا إذا ًعٍجؿو  مف كىكى  الأَّ

 

 فحبكة البيتيف استدعاء خالص.
مف تأربت نلسو خصائص العربية يجد انسيابا لمكالـ فييا عامة كفي أعرىا خاصة. فمنتناكؿ الأعر باستعراض عممي، 

 ذلؾ لمأرح .كككؿ عينو تتـ دراستيا بعيدا عف محيطيا ب تؤخذ كافة العكامؿ بعيف ابعتبار، كلكف ب بد مف 
نية الأعر بكجو عاـ كنية الح  يغمب عمييا استدعاء إتقاف عمـك المغة المختملة، كلكف آلية تلاصيؿ النظـ مكزعة بيف التداعي 

ذا كاف التداعي يغمب في أكؿ البيت فإف ابستدعاء يغمب في نيايتو مف حيث قصد قافية معينة كركم معيف  كابستدعاء، كاد
أثناء  متمكجة  متأابكة كابستدعاء التداعي بيف مراعاة لمنحك تقدـ صيامة معينة عم  سكاىا. كالعالقةكما يستمزمو ذلؾ مف 

 النظـ. لنلترض اف أاعرا بدأ بيتا مف الأعر بكممة  :
 (  ِ ِ) يكمنا  =  -أ 
دا أف يككف بداية يغمب ج  ِِكىذا بعد  ُمجيء متحرؾ بعدىما  ِِإف الحس المغكم ينبئ بأف مف تداعيات المقطعيف  -ب

  ّ ْ= كتد،  كىذا تداع يعطينا  ّ=  ُِ
ا أككف =  ُلنبدأ ا ف بأطر بيت مف الأعر اخترنا الرقـ  ِأك  ُيأتي الرقـ  ّكبعد الرقـ   -جػ  كاف يمكف أف   ُ ّ ْيىٍكمن

 ِ ّ ْ، يكـي أتينا =  ِ ّ ْيأخذ النظـي المسارى 
  ّ ُ ّ ْكتداع أيضا ننتيي منو إل   ّحيث بعد  ىذا يأتي الرقـ  ُ ّ ْسنتاب  ىنا م  المسار  -د

ذف يككف لدينا مساراف بعد ىذا في الكجداف، الرقـ   -ىػ  كىنا اأتراؾ بيف  ّأك الرقـ  ِيمكف اف يتبعو في الحس الرقـ  ّكاد
 حيث  ّ ّ ُ ّ ْكالثاني   ِ ّ ُ ّ ْالتداعي كابستدعاء. كيصبح لدينا مساراف اتكؿ 

 = يكما أككفي ، كما تقدـ تراه مبينا باتسيـ عم  الجدكؿ التالي:  ُ ّ ْ
  ك ىػ د جػ ب أ

ْ ّ ُ  
 البسيط
 الكامؿ

ّ 
 البسيط
 الكامؿ

ِ 
 البسيط

 المجتث ..
 البسيط ِ
 بحؽ البسيط ّ

 الكامؿ ِ كامؿ ّ
ِ 

 منسرح
 رجز

 بسيط

 منسرح ِ
 رجز

 المنسرح ّ منسرح ِ
 الكامؿ -السري   –الرجز  ِ رجز ّ

 المجتث .. ِبسيط ِ بسيط ّ
 البسيط  ِ
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الجدكؿ المتقدـ يمثؿ مسارات المقاط  التي يمر بيا تيار النظـ ، ما كاف منيا في خانتيف متجاكرتيف متساكيتي ابرتلاع  ) 
بينيما يغمب عميو التداعي لغمبة احتماؿ أف يتب  الثاني اتكؿ، كما تجاكرا م  اختالؼ ميزتيما  بالمكف اتصلر ( فإف المسار 

في ابرتلاع سكاء اتحد لكناىما أك اختملا فإف التداعي كابستدعاء يأتركاف في تقرير ابنتقاؿ مف أكليما إل  ثانييما بقٍدر أك 
 آخر.

 
 ( ُ ّ ْكآخر نص لدينا ) يكما أككفي =  ّ ّ ُ ّ ْكالثاني   ِ ّ ُ ّ ْكصمنا إل  المساريف  اتكؿ 

 يبدأ الأطر بابنص : يكما أككف م  المالح، فكيؼ ستككف حركة المالح ض ىؿ ثمة أدة عم  بـ مالح أـ ب ض
 

ٍمػ[ػػػػػال ًح  = ]  ا أككف م  المى  كىذا يقكد إل  البسيط في المسار اتكؿ          ُ ِ[ ِ ّ ُ ّ ْ] يكمن
 ّ ُ ّ ْ ّ ُ ّ ْبالقكؿ :                              يكما أككف م  الماٌلح ممتطيا = كنكمؿ الأطر 

 
ا أككف م  الًمال [ ًح  = ]   كىذا يقكد إل  الكامؿ في المسار الثاني       ُ[  ّ ّ ُ ّ ْ] يكمن

ا أككف م  الًمالًح   ّ ّ ُ ّ ّ ُ ّ ْمسافرنا = كنكمؿ الأطر بالقؿ :                                 يكمن
 

 كنكمؿ البيتيف ليككف:
ـى الكصؿ مقتليا  الماٌلح م  أككف بيت البسيط :                 يكما ٍم  ممتطيا       ذات الٌدسار كحي
 ممتطيا       ذات الٌدسار عم  قامكس تيار الماٌلح م  أككف بيت البسيط  :                يكما

 ميجاىرا أصيري  كتماني بعد مف        مسافرنا الًمالحً  م  أككف يكمنا       بيت الكامؿ :         
 

 الييت اتصيؿ ىك البيت الثاني كىك لمأاعر الكرمي مف قصيدة مطمعيا :
 

 اليدؼ مف ىذا المكضكع ىك بعث الحياة في القكاعد الجامدة كجعؿ القارئ يربط ما بيف اترقاـ كاتنغاـ كالكزف كاإليقاع أي ا
 يكف تعريلو مف جية كاإلحساس مف جية أخرل.

 
 كككؿ مكاضي  الرقمي فإف كؿ باب يلتح أبكابا كيحضرني ابف مف ىذه البكاب، 

المأتبو ( –مف دائرة )د َُ، ُُما نالحظو في بحرم الخليؼ كالمنسرح عندما يخمك السبباف الكاقعاف عم  الحكريف  -.ُ
في سياؽ يمثؿ جرعة خببية تترافؽ م  تداعييف أحدىما ممبة تخلؼ  ٗ، َُ، ُُ مف الزحاؼ لتتصؿ بذلؾ اتسباب الصكتية

في خبف مستل  لف في البسيط ، كطي ملعكبتي في المنسرح  َُالبحريف منيا باستحباب زحاؼ السبب الكاق  عم  محكر 
عي ا خر انتياء كممة م  . فإذا ما كردا دكف زحاؼ كاف التدا يغطي النسبة اتعم  مف أبيات البحريف َُكزحاؼ محكر 

كمف أأف ذلؾ أف يمكف المنأد مف )كقلة **( بعده تخلؼ  ُُكىك الكاق  عم  المحكر ِ ِ ِمف  ِنياية السبب اتكؿ 
 ِ ِ ِمف اتثر الخببي لمتركيب 

 
 لمبحترم  عم  الخليؼ:

 جبسً  كؿ جدا عف نلسي           كترفعت يدنس عما نلسي** صنت
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 كنكسي لتعسي التماسا**.منوي  الٌدىٍػ               ري  زعزعني حيف كتماسكتي 
 

 لمبحترم عم  المنسرح مف قصيدتو التي مطمعيا : 
** ًمف كىـ نيفو دىم ً  مىجمكبً  ًإلىيؾى  حى ** ........كى مىيؾى  عىيفو  مىسككبً  عى

 البيتاف
كًب  ميري  المىجدً  في ًرضان، ......كىالقىٍكؿي  ًمنؾى  القىٍكؿً  في لًمٍثمي** كىب  مٍحسي

** أكً .....      ًمدىحي، ًمفٍ  ييٍدنيؾى  نىكىاؿه** إٌما  تىأنيبي يىٍكليؾى  اٍعًتذاره
 

 أطرا ( يعبر عف كض  الزحاؼ كانتياء حدكد الكممات فييا الجدكؿ: َْبيتا )  َِكالقصيدة مف 
 
 ِ ُ ِالمزاحلة    ِ ِ ِمير المزاحلة  
 ّْ ٔ مجمكع عدد اتأطر  -أ 

 ) منيا أطرا المطم (َٓ ٔ ِ ّ ْب  التي تنتيي -ب 
 %ُٓ % ََُ النسبة المئكية ب / أ 

 

 كتمثيؿ ذلؾ في بحرم الخليؼ كالمنسرح
 

 ِ ّ ْ ٓ ٖ ٗ َُ ُُ ُِ ُ ِ المحاكر
 ِ ّ ِ ِ ُ ِ ِ ِ ّ ِ ِ المقاط 
 تف عال فا لف ع تؼ مس تف عال فا  الخليؼ
  عمف تؼ مس تي  ب عك مؼ عمف تؼ مس المنسرح

 
 القافية،  التداعي كابستدعاء في  -.ِ
 

لعؿ القافية مف أكثر أجزاء بيت الأعر استدعاء كخاصة إذا طالت القصيدة، كلكف بحكرا عديدة أكسبيا نظـ الأعراء عمييا 
قكالب معينة يجدىا الأاعر جاىزة أمامو فيحؿ التداعي مكاف ابستدعاء، كمف ذلؾ في بحر البسيط مثال عبارات بعينيا ) 

(ال  حؿ كالحـر ( ، )البدك كالحضر( ، )السم  كالبصر( ، ) الأمس كالقمري
 كمف ذلؾ :

 الأمس كالقمر   
 خميؿ مطراف: لك أف دعكة صافي الكد مخًمدةه   لقمت ديما دكاـ الأمس كالقمرو 
 ابف المقرب العيكني: كب خمت منؾ دنيا أنت زىرتيا  حت  ييقارفى بيف الأمس كالقمرً 

 اتحنؼ العكبرم: كفي السماء نجكـه مير ذم عدد  إب الأمس كالقمري كليس ييكسؼ 
 سميماف الصكلة: جمالو باليد البيضاء أٌرخو  يقكؿ ذا السعد بيف الأمس كالقمرً 

 الحؿ كالحـر   
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 اللرزدؽ: ىذا الذم تعرؼ البطحاء كطأتو  كالبيت يعرفو كالحٌؿ كالحرـي 
ا بالحمد منلردا  يا خير مف قد حكاه الحٌؿ كالحرـي   الكيذاكم: كاسمـ كدـ مٍنعمن
 ابف معصـك المدني: ب ترضى إيجاز مدحيى فيو أصغ إل   مدحي الذم أاع بيف الحٌؿ كالحـر

ض الػًحؿٌ  بركػات بػدت حت   محمد فكزم أفندم: مقػدسنػػا تمقػاء مػف الٌسٍحب صػاحتً  أـ  كالػحػػػػػػػػػـر
 السيؿ كالجبؿي    

 ابف ستاء الممؾ: يدنك فيكس  لي سـٌ الخياط كما  ينأل السيؿ كالجبؿي يضيؽ بي حيف 
 ابف سكدكف: ما ضٌر أف ترحمكا مف قؿ ناصره  كضاؽ منكـ عميو السيؿ كالجبؿ

 ابف نباتة المصرم نمنا المن  السيؿ يا مف حممو جبؿه   يا فائض اللضؿ بيف السيؿ كالجبؿً 
ٌرد الغيًد ماذا السيؿ كالجبؿي   عبدالرحمف المكصمي: استكدع هللا قمبا صمر مرتحالن   بالخي

 
 تأمؿ في ثالث صلات يتميز بيا ىذا التركيب:

كما في ) السيؿ كالجبؿي  أٍس سٍو لكٍؿ جى بمك( أم أف أكؿ ثالثة مقاط  تنتيي  ّ ُ* ّ* ِ* ِجمي  عباراتو =   -أ 
 بالسككف

 كؿ العبارات في نياية عجز البسيط –ب 
 كىذا الغريب جدا أنيا تكاد تككف جميعا في البيت اتخير مف القصيدة. بيت اللرزدؽ ليس كذلؾ.  -جػ 
 
اختيار كممة القافية، القافية معيار لجكدة الأعر، كخيرىا ما تكافؽ فيو التداعي كابستدعاء. كمف نتائ  ممبة التداعي أف  -ّ

 أصلر في قافية البيت الثاني: تبدك القافية مجرد حأك ب لزـك لو كمف ذلؾ كممة
 سئمت الثغر إٍذ يلتٍر      )ـ(      ري عف قط و مف الجكىرٍ 
ٍعرى ىليافا              سئمت العسجد اتصلر  سئمتي الأَّ

 كالبيت الثاني فيو جنكح لسيطرة التداعي عم  حساب التكازف م  ابستدعاء عم  مستكييف
 اتكؿ مستكل الأطريف : يبدك العجز تكرارا لمصدر 

 كالثاني مستكل كممتي العسجد كاتصلر
 

فإف كممة اتصلر تأتي في سياؽ التداعي الملظي إلكماؿ الكزف كالقافية، كلك تحسب الأاعر إل  ما يمكف أف يكجو مف نقد 
 .ليذه الكممة لكاف عدؿ عف التداعي إل  ابستدعاء. كللكر في نظـ آخر

 انظر عندما يتكازف  التداعي كابستدعاء كيؼ تأتي كممة أصلر مستقرة كما في قكؿ الأاعر عبد الرحيـ محمكد:
 

 نار ٌداعب غصنها العبهرْ ……هاتً لظاك به فتصهرنً

 فاُلّ ٌداعب وردك األصفر........ٌا حلوتً أهدٌك فاتنتً
 

( كىنا يرجح التداعي عم  ابستدعاء فيق  في الصدر منو ما كق  كبعكس العجز فإف الصدر فيو كممتا ) حمكتي ، فاتنتي 
 لمأاعر اتكؿ  في العجز. كلك أقسط بينيما فمربما قاؿ في الصدر: يا حمكتي أىديؾ منتأيوا
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كعندما يسيطر ابستدعاء عم  التداعي بمعن  البحث عف المطمكب في الكزف بغض النظر عف مجانستو لمعيكد المغة فإف 
 يق  قيما يدع  بالضركرة الأعرية كمنيا الحسف كمنيا سكاه.الأاعر 

 
 

 كتاب ) اللف كمذاىبو قي الأعر العربي(  لمدكتكر أكقي ضيؼ كمو حكؿ تصنيؼ مذاىب الأعر العربي إل  ثالثة مذاىب 

 الصنعة  كمثاليا امرؤ القيس -ُ
 كالتصني   كمثالو أبك تماـ -ِ
 المعرمكالتصن   كمثالو  لزكميات أبي العالء  -ّ

كيمكننا تصكر الأعر يأتي عم  السميقة  بداىة لدل ىذا الأاعر الجاىمي أك ذاؾ  عندما ينلعؿ لحدث ما كأكثر ما كاف ذلؾ 
في ابرتجاز في النزاؿ كيككف في الغادة بضعة أبيات، كما يمكننا أف نعتبر أراجير العمـك  تصنيعا محضا كيكاد يككف كمو 

 استدعاء.

صنيؼ في سياؽ التداعي كابستدعاء نجد أف التداعي يرجح في الحالة اتكل   بينما يرجح ابستدعاء في كلك كضعنا ىذا الت
 الحالة الثانية كيمكف تجسيد اتمر بيانيا عم  النحك التالي :

 

 
 

ني عميو كاف ذلؾ في الصنؼ القابؿ لتداخؿ التداعي كابستدعاء،  كنأتي لمصنؼ الثاني حيث ينلي أحدىما ا خر، كيحضر 
 مثابف:

 لتالئـ مف جامعة كأنطف مف أف المغة العربية "تككنت ُالعالقة بيف المغة كالأعر، فيما يراه الدكتكر فرحات زيادة  -.ُ
 السج " لخدمة ككذلؾ. الكزف سيما ب العركضية بمأاكمو الأعر كىك تجمو  كضعت الذم الغرض

كجكدىا استدعاء كيضرب مثاب لذلؾ جمكع التكسير التي يرل أف الأعر جاء بيا لغرض مناسبة الكزف. كىذا يعني أف  
ككاف ردم أف الأعر نتاج المغة كأنو جاء ممثال لخصائصيا فما يسرتو لو مف سبؿ تناسب نحكىا كصرفيا سار بيا  أعرم.

________________________________ 
1
 https://sites.google.com/site/alarood/r3/Home/arud-lughah 

https://sites.google.com/site/alarood/r3/Home/arud-lughah
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يراه مف استدعاء الأعر لمغة كتككينيا. م  ظيكر ىامش محدكد جدا  كليس العكس الذم  كىذا يمثؿ تداعي الأعر مف المغة
لتداخؿ اتمريف التداعي كابستدعاء في ابختيار بيف صيغتيف مف جمكع التكسير حسب متطمبات ملاعيمف ك ملاعمف في مثؿ 

 ملاتيح كملاتح ، مصابيح كمصابح.
 

العركضي أك حت  الكصؼ العركضي، إنيـ يستدعكف خصائص كثانييما ما نجده لدل مف يستعممكف مرجعية النبر لمتقعيد 
يلرضكنيا عم  العربية لتناسب النبر، كميزاف أعرىا مير نبرم. في حيف أف استعماؿ اتسباب كاتكتاد كالتقعيد يأتي كتداعو 

 لخصائص المغة.
 

مف أسباب كأكتاد بكتأاؼ  إيقاع  كفي حكار م  أحدىـ الذم يرل إمكاف اختراع مقياس جديد خارج أدكات العركض المعركفة 
متميز لنص متميز، كاف رأيي أف النص ما داـ عربيا فال بد أف يستعمؿ مقاييس العربية مف أسباب كأكتاد ليصح في المنطؽ 

ا أف ميحاكرم استطاع معرفة إيقاعو  بغير مقاييس اإليقاع العربي، فال بد لو عندى –جدب  –إثبات تميز إيقاعو. فمك افترضنا 
مف أف يعيد استدعاء قياس النتاج العربي كمو بأدكاتو الجديدة ليثبت تميز نصو. إذ ب تصح المقارنة بيف مقيسيف إب بنلس 

أداة القياس.  كب أرل مقياسا ممكنا خارج كحدات اتسباب كاتكتاد إب ما يستعمؿ في المسانيات الحديثة كالنبر مف استعماؿ 
عم  ما يدعكنيما المقطعيف القصير كالطكيؿ أك مير المنبكر كالمنبكر، ككما تقدـ فيما دبلتيما  سكاء كداٌليف ِك ُالرقميف 

الكمية يمكف أف يعبرا عف كصؼ كاق  كزف أم بحر أك حت  كالـ عربي، كلكف تجاىؿ الكتد ينزع منيما صالحية التقعيد 
 لمأعر العربي اللصيح.

 
 تداعي كابستدعاءاللارؽ بيف الذاتي كالمكضكعي في ظؿ ال -ٓ

حكر الجديدة [،  كجدت أنيـ إنما بمف خالؿ حكاراتي المتعددة م  مف يخرجكف عم  عركض الخميؿ فيما يصلكنو بػ ] ال
يستدعكف ) يخترعكف ( مرجعية ذاتية يلرضكنيا قسرا عم  المكضكعي مف أمر العركض ليستكعب نتاجيـ في إطار الذائقة 

 العربية. فكأنيـ يستدعكف ) يخترعكف أك يصممكف (  ذائقة جديدة. 
 

عو في إطار التداعي كابستدعاء ينسجـ م  أمكلية إف جؿ ما تقدـ معركؼ كتـ التطرؽ إليو تحت عناكيف أت  كلكف جم
 مني  الخميؿ كما يعرضو الرقمي، كيساعد بالتالي عم  اتخاذ مكقؼ كاحد منو لمف يقتن  بمكضكع التداعي كابستدعاء.
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 القافية -الباب الخامس 

 أٌيا منيماتعريليا :آخر ساكنيف في البيت كالمتحرؾ الذم يسبؽ 
 = صديٍؽ( هٕ) إضافة إل   ُكما قد يتكسطيما مف الرقـ   ِ....ِكرقميا القافية آخر رقـ..

 
لػػػػيس لمرقمػػػػي فػػػػي القافيػػػػة دكره الػػػػذم فػػػػي العػػػػركض، تف الأػػػػامؿ فييػػػػا ىػػػػك ذات التطبيقػػػػي. كفائػػػػدة تقػػػػديميا باترقػػػػاـ تكػػػػاد 

 تنحصر في تيسير الترميز كالمساعدة في التذكر كتخليؼ عبء المصطمحات الناأئ مف مطابقة الرمز لمكاق . 
 

 
 

 القافية البيت صنؼ

ُ 
 ديؽٍ كتكٌل  الميؿي كالميؿي صػ/ػيقظة طاحٍت بأحالـ الكرل       

ذا النكر نذيره طال ه  ذا اللجر مطؿه كالحػ/           كاد  ػريؽػكاد

 رم ؽٍ  --دم ٍؽ 

 ق ِ= 

ِ 
 سافي ػلكؿ أيءو إذا ما تـٌ نقصافي ...فال يغٌر بطيب العيش إنػػػٍ/

 مافىي اتمكر كما أاىدتيا دكؿه     مف سٌره زمفه ساءتو أز/

 ما نك --سا نك 

 =ِ ِ 

ّ 
ًتؾٍ  إف كٍنتي منيتي فإني الذم ....كقلت ألحاني عم /  سٍرحى

 فرحًتؾٍ حبٍستي ىذا الصكتى لـ ينطمٍؽ   إب عم  حزنؾ أك/ 

 فر ح تؾٍ  –سٍر ح ًتٍؾ 

 =ِ ُ ِ 

ْ 
 ػو ىًرـي عكاز قمبي أييا القمـ    الـز فؤادم إنػ/

 ػو اليمـي ب تسرع الخطكات تجيده   ارفؽ بمف قعدت بػ/
ىػػػػػٍؿ ًىػػػػػػ ـى —مػػػػػكىػػػػػك ىػػػػػػ ًر 

 ِ ُ ُ ِ مك

ٓ 
 ب ىػي ؼن جى بٍر  كىذا نكع قمما يرد عميو أعر كأاىده في كتب العركض:

بىٍر /قد جبىرى الديفى اإل ِ ُ ُ ُ ِ  لوي فجى
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كفيمػػػػا يمػػػػي تمخػػػػيص تصػػػػناؼ القافيػػػػػة كمصػػػػطمحييا الرقمػػػػي كالتلعيمػػػػي. مصػػػػطمح القافيػػػػػة فػػػػي الرقمػػػػي ىػػػػك عػػػػدد الخانػػػػػات 
 القاعدة م  عدـ اعتبار السككف رقما لغاية ىذا التصنيؼ.:الرقمية التي تأكؿ 

 
 مصطمحو التلعيمي مصطمحو الرقمي الصنؼ

 المترادؼ ه ِ اتكؿ
 المتكاتر  ِ ِ الثاني
 المتدارؾ  ِ ُ ِ الثالث
 المتراكب  ِ ُ ُ ِ الراب 

 المتكاكس ِ ُ ُ ُ ِ الخامس
 

 ثكابت القافية :
القافيػػػػة، كثمػػػػة ثكابػػػػت أخػػػػرل لمقافيػػػػة أىميػػػػا الػػػػركم كالثكابػػػػت اتخػػػػرل تأػػػػكؿ مػػػػ  الػػػػركم صػػػػنؼ القافيػػػػة أعػػػػاله أحػػػػد ثكابػػػػت 

قػػػػػكاـ كػػػػػؿ قافيػػػػػة، كتجػػػػػؿ رسػػػػػكخ المعمكمػػػػػة فػػػػػي الػػػػػذىف سنقسػػػػػـ  مككنػػػػػات القافيػػػػػة إلػػػػػ  ثػػػػػالث خانػػػػػات كمػػػػػا ىػػػػػك مبػػػػػيف أدنػػػػػاه 
 كيساعد تذكرىا في استحضار أحكاـ القافية

 

 
 

 يمتـز مايمي بعد صنؼ القافية:
 بعده إل  أقص  اليسار تمتـز في ىذه المجمكعة كؿ الحركؼ كالحركات الركم كما 

 يجكز اجتماعيما( –ما قبؿ الركم مباأرة إذا كاف سككنا أك أك أللا أك )كاكا/ ياء 
 إذا احتكت الخانة ب أللا فتمتـز كما تمتـز معيا حركة الحرؼ الذم في خانة أ بينيا كبيف الركم
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(  –كبالتالي يجكز في الخانة )أ( مجيء الكاك كالياء كالساكف ) يكجز   يٍعجزي
 تعدد القافية

 
تتعػػػػػػدد القػػػػػػكافي فػػػػػػي القصػػػػػػيدة الكاحػػػػػػدة إذا انتيػػػػػػ  تعػػػػػػدد القافيػػػػػػة مظيػػػػػػر تعبيػػػػػػر عػػػػػػف ارتباطيػػػػػػا الكثيػػػػػػؽ بأحكػػػػػػاـ العركض.

بػػػػػة فػػػػػإف تحكػػػػػاـ الزحػػػػػاؼ السػػػػػيادة عمػػػػػ  . نظػػػػػرا لكقػػػػػكع السػػػػػببيف بػػػػػيف كتػػػػػديف فػػػػػي ىػػػػػذه المتناك  ّ ِ ِ ّالعجػػػػػز بالمتناكبػػػػػة 
 إذ اتصؿ ىنا أنو يجكز أف تأتي ىذه المتناكبة عم  اتأكاؿ التالية القافية

 

 تأتي عم  أم مف اتأكاؿ التالية في ذات القصيدة ّ ِ ِ في البحكر التي يبدأ أطرىا ب -أ  
 ِ ُ ِكتككف القافية  ّ ِ ِ ّ    
 ِ ُ ِكتككف القافية  ّ ِ ُ ّ    
 ِ ُ ُ ِكتككف القافية  ّ ُ ِ ّ    
 ِ ُ ُ ُ ِكتككف القافية  ّ ُ ُ ّ    

 فإف ىذه المتناكبة تأتي عم  أم مف اتأكاؿ التالية ) الرمؿ( ّ ِحيث يبدأ الأطر ب  -ب
 ِ ُ ِكتككف القافية  .ّ ِ ِ ّ    
 ِ ُ ِكتككف القافية  ّ ِ ُ ّ    
 ِ ُ ُ ِكتككف القافية  ّ ُ ِ ّ    
 كفيما يمي مثاؿ عم  المتناكبة اتخيرة كزحافيا  تتمكىا القافية    
قَّبا كىالباًرًؽ الميًمحًٌ لىـ مثاؿ   ؿَّ ًإٌب عى  ِ ُ ِ ِِّّ  قبا ب عؽٍ  لئؿٍ  ييػػكى
ةو ًمف خاًطرو      ٌت  ذىىىبا كىمىمحى  ِ ُ ُ ِ ُِّّ ىبا تا ذى  ءىحتٍ  ما جاءى حى
با تىذيؽيا ريبَّ لىيؿو لىـ      قادى طىرى قا فيًو الري  ِ ُ ُ ُ ِ ُُّّ ربا دي طى  ري
 

، فمكػػػػػػي نظػػػػػرة كاحػػػػػدة إلػػػػػ  المثػػػػػػاؿ أعػػػػػاله سػػػػػترل أف تعػػػػػدد القافيػػػػػػة ب يكػػػػػكف إب خػػػػػارج اتصػػػػػناؼ الثالثػػػػػػة المػػػػػذككرة أعػػػػػاله
أم  فػػػػػي تتعػػػػػدد القافيػػػػػة يجػػػػػب أف يكػػػػػكف الػػػػػركم مسػػػػػبكقا بمتحػػػػػرؾ  فػػػػػي ) الخانػػػػػة أ ( كأف تخمػػػػػك )الخانػػػػػة ب( مػػػػػف اتلػػػػػؼ، 

 القافية المجردة مير المسبكًؽ ركي يا بساكف.
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 الخاتمة 

 
  أتمن  أف تصؿ رسالة العركض الرقمي إل  كؿ مف :

ف حصة كاحدة أسبكعيا للصؿ كاحػد فػي المرحمػة المتكسػطة كليمػة بػأف تكصػؿ  -ُ رجاؿ التعميـ العرب فيقرركا تدريسو. كاد
الػػذىف كتحلػػز التلكيػػر، كتضػػ  اتسػػاس لمميتمػػيف مػػف الطػػالب لمتابعػػة مبادئػػو بطريقػػة تخمػػك مػػف الحلػػظ كترسػػا فػػي 

 دراستو بجيد أخصي.
 

لطائلة مػف الأػعراء العػرب أراىػـ فػي تزايػد يضػيعكف كقػتيـ فػي اسػتبداؿ الػذم ىػك أدنػ  بالػذم ىػك خيػر بالسػعي كراء  -ِ
الذائقػػة العربيػػة السػػميمة تعبػػر عػػف . إف إدراكيػػـ أف ، بػػؿ كأحيانػػا ] دكائػػر جديػػدة [ إنتػػاج مػػا يدعكنػػو ] بحػػكرا جديػػدة [

سػيجعؿ بعضػػيـ  برنػام  رياضػي جػػد حسػاس مػػف أػأف العبػػث بػو إفسػػاده. إف ىػذا اإلدراؾ سػػكاء فيمػكا تلاصػػيمو أـ ب
  يدرؾ اللرؽ بيف التطكير كاإلفساد.

 
إنمػا ىػك  لكػؿ بحػر قكاعد مختملة يعرفكنو مفالعركضييف العرب ليدرككا مني  الخميؿ كيليمكه كسيجدكف حينيا أف ما  -ّ

 تجميات لتصكر متماسؾ منضبط مطرد، كسيجدكف أنلسيـ منطمقيف مف العركض إل  )عمـ العركض( 
 

ف كػاف مجاليػا المغػة فإنيػا جػديرة بػأف  -ْ لطائلة مف أىؿ اللكر ليطمكا مف خاللو عمػ  عبقريػة الخميػؿ كأػمكليتيا، فإنػو كاد
 تنير مجابت مير المغة بالتعمـ مف منيجية الخميؿ. 

 
أعتقد أف مػا كصػمت إليػو فػي الرقمػي يميػد لمػا ىػك أعمػؽ كأأػمؿ كيحضػرني فػي ىػذا المقػاـ مأػركع البصػمة اتدبيػة 

 المؤأػػػراتأكبػػر عػػػدد مػػػف  بدبلػػػةالرقميػػة حيػػػث يمكػػػف ابسػػػتعانة بآليػػات الرقمػػػي فػػػي تكػػػكف بصػػمة لصػػػاحب الػػػنص 
كسػكاىا بعػد إعطائيػا قيمػا رقميػة كمػف ثػـ تكػكيف بصػمة ذات خطػكط مأػتقة  كالصرفية كالصػيامية النحكية كاتسمكبية

 .مف اترقاـ
  

 كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف.
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 الليرس

  ُ -المقدمة 
 ْ -اللراىيدم

 
 ٓالباب اتكؿ ......

 ُٓ -اتصؿ كالتأصيؿ  ُّ –ساعة البحكر  ٗ -المتدارؾ  ٓ -أبجدية الرقمي 
  َِ -المقاط  العركضية  ُٗ -الخببية كالبحرية  ُّ ُٕ -اتزرؽ اإليقاع 

 
 َِ-الباب الثاني، الدكائر 

 ُّ -اليزج  ِٖ –الرمؿ  ِّ –الرجز  ُِ -المجتمب (  -)جػ 
 ِْ -المديد  َْ -الطكيؿ  ّٓ -البسيط  ِّ –المختمؼ (  -) ب
  ٕٓ -الكافر  ّٓ -الكامؿ  َٓ -المؤتمؼ (  -)ىػػ 

 ِٕ -المضارع  ٕٔ -الخليؼ  ّٔ –المنسرح  َٔ -المأتبو(  -)د
 ٕٗ -السري   ٕٔ -المجتث  ْٕ -المقتضب  

    ٖٔ -الخالصة 
 

 ٗٗ -الباب الثالث 
 َُّ -المأتقات  َُِ -أكضاع السبب  َُُ –قكاعد عامة  ََُ -بدىيات الخميؿ 

  ُْٓ -ىـر اتكزاف  ُّٕ -ابستئثار  ُِٗ –الكـ كالييئة 
    

 ُُٓ -الباب الراب ، تداعيات
 ُُٔ-العمارة كالعركض  َُٔ -مظاىر الطبيعة  ُٗٓ -الأعر كالمكسيق   ُُٓ -أخطاء المتجاكزيف

  ُْٔ -التداعي كابستدعاء  ُّٔ -العركض المقارف  ُِٔ -مؤأر ـ/ع  
    

 ُُٕ -الباب الخامس، القافية 
 

 ُْٕ -الخاتمة 
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